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ZARZØDZENIE NR 2 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 11 marca 2010 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie utworzenie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Na podstawie art. 5 ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7
wrzeänia 1991 r. o systemie oäwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póæn. zm.2)) zarzÞdza
sià, co nastàpuje:

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaÚem
administracji rzÞdowej - rolnictwo, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzÞdzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóÚowego
zakresu dziaÚania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaÚy ogÚoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr
167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr
216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.

§ 1.
W zarzÞdzeniu nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w
Brwinowie, zmienionym zarzÞdzeniem nr 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada
2007 r. zaÚÞcznik do zarzÞdzenia otrzymuje brzmienie okreälone w zaÚÞczniku do niniejszego zarzÞdzenia.
§ 2.
ZarzÞdzenie wchodzi w èycie z dniem ogÚoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki
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ZaÚÞcznik do zarzÞdzenia nr 2 Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. (poz. 5)

STATUT
KRAJOWEGO CENTRUM EDUKACJI ROLNICZEJ W BRWINOWIE
§ 1.
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, zwane dalej
„Centrum”, jest placówkÞ doskonalenia zawodowego
nauczycieli
przedmiotów
zawodowych,
którzy
nauczajÞ
w szkoÚach
rolniczych i nosi nazwà „Krajowe Centrum
Edukacji Rolniczej w Brwinowie”.
§ 2.
Celem Centrum jest:
1) organizowanie i prowadzenie dziaÚalnoäci
zmierzajÞcej do podnoszenia poziomu
zawodowego
nauczycieli
przedmiotów
zawodowych, którzy nauczajÞ w szkoÚach
rolniczych oraz prowadzenie doradztwa
metodycznego dla tych nauczycieli;
2) inicjowanie i podejmowanie dziaÚaâ na rzecz
rozwoju edukacji rolniczej i poprawy jakoäci
ksztaÚcenia.
§ 3.
Organem prowadzÞcym Centrum jest minister
wÚaäciwy do spraw rolnictwa, zwany dalej
„Ministrem”.
§ 4.
Centrum jest paâstwowÞ jednostkÞ budèetowÞ,
finansowanÞ z czàäci budèetu paâstwa, którego
dysponentem jest Minister.
§ 5.
1. Do zadaâ Centrum naleèy w szczególnoäci:
1) diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli
przedmiotów zawodowych w szkoÚach rolniczych;
2) prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczÞcych zakresu i sposobu organizowania form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkoÚach rolniczych;
3) opracowywanie we wspóÚpracy z organami
sprawujÞcymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkoÚach
rolniczych;

4) przygotowywanie programów doskonalenia
zawodowego oraz opracowywanie materiaÚów edukacyjnych dla nauczycieli szkóÚ rolniczych w zakresie przedmiotów zawodowych;
5) prowadzenie róènych form doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
przedmiotów
zawodowych i kadry kierowniczej w szkoÚach
rolniczych;
6) organizowanie róènorodnych form wspóÚpracy i wymiany doäwiadczeâ, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkoÚach rolniczych;
7) wspóÚpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkóÚ rolniczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
8) wspieranie inicjatyw oraz wspomaganie
samoksztaÚcenia i doskonalenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych w szkoÚach rolniczych;
9) udzielanie konsultacji nauczycielom, kadrze
kierowniczej z zakresu ksztaÚcenia zawodowego realizowanego przez szkoÚy rolnicze;
10) opracowywanie i realizowanie projektów
edukacyjnych finansowanych ze ärodków
funduszy europejskich i innych programów
wspierajÞcych
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz
kadry kierowniczej w szkoÚach rolniczych;
11) diagnozowanie i analizowanie efektów nauczania przedmiotów zawodowych w szkoÚach rolniczych;
12) wsparcie metodyczne nauczycieli w realizacji
ksztaÚcenia zawodowego w szkoÚach rolniczych;
13) inicjowanie i merytoryczne wspieranie
zmian programowych ksztaÚcenia zawodowego w szkoÚach rolniczych;
14) tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicznej dla potrzeb
edukacji rolniczej oraz prowadzenie dziaÚalnoäci wydawniczej w tym zakresie.
2. Centrum moèe organizowaÜ i prowadziÜ doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkoÚach rolniczych
prowadzonych przez Ministra.
3. Centrum moèe za zgodÞ Ministra prowadziÜ
kursy kwalifikacyjne z zakresu zarzÞdzania
oäwiatÞ oraz przygotowania pedagogicznego.
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4. Centrum moèe wykonywaÜ inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli
zlecane przez Ministra.
§ 6.
1. Centrum kieruje dyrektor Centrum.
2. Do zadaâ dyrektora Centrum naleèy w szczególnoäci:
1) ustalanie perspektywicznego planu i rocznych planów pracy Centrum;
2) zatwierdzanie planów pracy i programów
doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) sprawowanie
nadzoru
pedagogicznego
w stosunku do zatrudnionych w Centrum
nauczycieli;
4) wydawanie opinii w sprawie powierzenia,
przedÚuèenia oraz cofniàcia powierzenia
nauczycielowi zadaâ nauczyciela-doradcy
metodycznego, którego dokonuje Minister;
5) reprezentowanie Centrum na zewnÞtrz;
6) zarzÞdzanie majÞtkiem Centrum;
7) przedkÚadanie Ministrowi rocznych sprawozdaâ z dziaÚalnoäci Centrum i planu pracy na
rok nastàpny, a takèe analiz problemowych
i wniosków dotyczÞcych realizacji zadaâ
Centrum.
3. Dyrektor Centrum sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacjÞ zadaâ doradców metodycznych zatrudnionych w szkoÚach prowadzonych przez Ministra.
§ 7.
1. W Centrum mogÞ byÜ utworzone stanowiska
wicedyrektorów.
2. Wicedyrektora powoÚuje i odwoÚuje Dyrektor
Centrum po uzyskaniu pozytywnej opinii
Ministra.
§ 8.
1. W Centrum zatrudnia sià:
1) nauczycieli-konsultantów;
2) specjalistów niebàdÞcych nauczycielami;
3) pracowników ekonomicznych, inèynieryjnotechnicznych, administracji i obsÚugi.
2. W Centrum mogÞ byÜ zatrudnieni nauczycieledoradcy metodyczni.

Poz. 5
§ 9.
1. W Centrum tworzy sià nastàpujÞce komórki
organizacyjne:
1) wydziaÚ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) wydziaÚ informacji i rozwoju programów;
3) wydziaÚ administracyjno-finansowy.
2. Pracami WydziaÚów kieruje dyrektor lub wicedyrektor Centrum.
§ 10.
1. Przy Centrum dziaÚa Rada Programowa, zwana
dalej „RadÞ”, jako organ opiniodawczy dyrektora Centrum, powoÚywana i odwoÚywana
przez Ministra.
2. Rada dziaÚa na podstawie uchwalonego przez
siebie regulaminu.
3. Do zadaâ Rady naleèy w szczególnoäci
opiniowanie:
1) kierunków dziaÚania Centrum;
2) planów pracy i programów dziaÚania
Centrum.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
§ 11.
1. Nauczyciele zatrudnieni w Centrum wyÚaniajÞ
swojego przedstawiciela do skÚadu komisji
konkursowej na dyrektora Centrum.
2. WyÚonienie przedstawiciela do komisji, o której mowa w ust.1, nastàpuje w gÚosowaniu
tajnym, wiàkszoäciÞ gÚosów, w obecnoäci co
najmniej poÚowy nauczycieli zatrudnionych w
Centrum.
§ 12.
Zmian w Statucie Centrum dokonuje Minister
z wÚasnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora
Centrum.
§ 13.
Centrum uèywa pieczàci o treäci: „Krajowe
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie”.
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