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Projekt z dnia 28 stycznia 2011r. 

  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia …………………….. 2011 r. 

 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz okre ślenia szkół i wypadków, w których 

moŜna zatrudni ć nauczycieli niemaj ących wy Ŝszego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  (Dz. U. Nr 50,  

poz. 400) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2) kursie kwalifikacyjnym – naleŜy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu 

określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania 

pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umoŜliwia nauczycielowi 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na 
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, 
poz. 1706. 
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posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu 

szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego 

przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego;”; 

 

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

      „ § 4a. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III  

szkół podstawowych i w klasach I-III szkół podstawowych w szkolnych punktach 

konsultacyjnych, przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

realizujących plan nauczania uzupełniającego, posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-

III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła  

zorganizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie 

edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w 

wymiarze nie mniejszym niŜ 20 godzin, lub 

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego w danym typie 

szkoły, określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła  

zorganizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie 

edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w 

wymiarze nie mniejszym niŜ 160 godzin.  

   2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół 

podstawowych i w gimnazjach oraz w klasach IV-VI szkół podstawowych i w 

gimnazjach w szkolnych punktach konsultacyjnych, przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 

Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących plan nauczania uzupełniającego, posiada 

osoba, która: 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego w danym typie 

szkoły, określone w § 3 i § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła  zorganizowany na 

zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania kurs 

kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z 

planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niŜ 20 godzin, 

lub 
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2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 

1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 2 lub 3, a ponadto ukończyła zorganizowany na zlecenie 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania kurs kwalifikacyjny 

przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania 

uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niŜ 160 godzin. 

    3. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół 

podstawowych i w klasach IV-VI szkół podstawowych w szkolnych punktach 

konsultacyjnych, przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

realizujących plan nauczania uzupełniającego, posiada równieŜ osoba, która ma 

kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III 

szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła 

zorganizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z 

planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niŜ 160 godzin. 

    4. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących 

i w liceach ogólnokształcących w szkolnych punktach konsultacyjnych, przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących plan 

nauczania uzupełniającego, posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 

1, a ponadto ukończyła  zorganizowany na zlecenie ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania 

języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze 

nie mniejszym niŜ 20 godzin, lub 

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 

1 pkt 1, a ponadto ukończyła zorganizowany na zlecenie ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania kurs kwalifikacyjny przygotowujący do 

nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w 

wymiarze nie mniejszym niŜ 160 godzin. 

         5. Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w szkołach i szkolnych 

punktach konsultacyjnych, przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

realizujących plan nauczania uzupełniającego, posiada osoba, która: 
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1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii w danym typie szkoły,  

określone w § 2 ust. 1, § 3 i § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła  zorganizowany 

na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania kurs 

kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce  zgodnie z 

planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niŜ 40 godzin, 

lub 

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy 

o społeczeństwie w danym typie szkoły, określone w § 2 ust. 1, § 3 i § 4 ust. 1, 

a ponadto ukończyła zorganizowany na zlecenie ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania 

wiedzy o Polsce  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze 

nie mniejszym niŜ 80 godzin, lub 

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w danym typie szkoły, a ponadto ukończyła  zorganizowany na zlecenie 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania kurs kwalifikacyjny 

przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania 

uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niŜ 120 godzin.”. 

 

§ 2. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i 

w szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, 

urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej 

Polskiej, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, wymagane są począwszy od 

dnia 1 września 2014 r. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

                                                                       

               MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

w porozumieniu: 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
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MINISTER OBRONY NARODOWEJ  

 

 

 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 
 
 


