
Kwalifikacje nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz.U.2017.1575)
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Kwalifikacje

przygotowanie do przedmiotu + przygotowanie pedagogiczne
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Przygotowanie pedagogiczne 
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym
niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze
nie mniejszym niż 150 godzin;
w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar
zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej
niż 150 godzin;
o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom
ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom
ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia
kursu kwalifikacyjnego
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Wymiar przygotowania pedagogicznego

(270 godz., 150 godz. praktyk)

nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie 
pedagogiczne przed dniem 

31 października 1991 r.
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Kwalifikacje nabyte

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie
rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali
wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych
przepisów

zachowują nabyte kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela

§ 27 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Kwalifikacje zbliżone
Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych
przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność)
studiów

za zbliżony 
do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych
zajęć, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki

§ 28 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Kwalifikacje

- studia na kierunku zgodnym z nauczanym
przedmiotem/prowadzonymi zajęciami

- studia na kierunku, którego efekty kształcenia
w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści
nauczanego przedmiotu/prowadzonych zajęć

Dyplom, suplement do dyplomu

Delegatura w Siedlcach



Doradca zawodowy
W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce
dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę
grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania
doradcy zawodowego.

§ 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591 oraz Dz.U.2018.1647)

§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
doradztwa (Dz.U.2018.1675)

§ 21 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Terapeuta pedagogiczny
- studia (poziom odpowiedni do typu szkoły) w zakresie terapii pedagogicznej

+ przygotowanie pedagogiczne

- studia (poziom odpowiedni do typu szkoły) na dowolnym kierunku

+ przygotowanie pedagogiczne

+studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe w zakresie terapii 
pedagogicznej

zakład kształcenia nauczycieli, kurs kwalifikacyjny
w szkołach specjalnych nie jest wymagane przygotowanie 

w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności lub rodzaju placówki

§ 22 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Pedagog
- studia (poziom odpowiedni do typu szkoły) na kierunku pedagogika

w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom

+ przygotowanie pedagogiczne

- studia (poziom odpowiedni do typu szkoły) na dowolnym kierunku

+ przygotowanie pedagogiczne

+studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć

zakład kształcenia nauczycieli, kurs kwalifikacyjny

§ 19 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Psycholog
- jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności
odpowiadającej prowadzonym zajęciom

+ przygotowanie pedagogiczne
- magister filozofii chrześcijańskiej + przygotowanie pedagogiczne

KUL do 1.10.1981r.-mgr filozofii chrześcijańskiej ze sp. filozoficzno-
psychologiczną,

ATK do 31.12.1992r. mgr filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii 

studia pierwszego stopnia, podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli, kurs 
kwalifikacyjny

w szkołach specjalnych nie jest wymagane przygotowanie 
w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności lub rodzaju placówki

§ 18 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Logopeda

- studia (poziom odpowiedni do typu szkoły) w zakresie logopedii
+ przygotowanie pedagogiczne

- studia (poziom odpowiedni do typu szkoły) na dowolnym kierunku 
+ przygotowanie pedagogiczne

+ studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe w zakresie logopedii

zakład kształcenia nauczycieli, kurs kwalifikacyjny
w szkołach specjalnych nie jest wymagane przygotowanie 

w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności lub rodzaju placówki

§ 20 rozp. w sprawie kwalifikacji
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Zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji 
- dotyczy szkół publicznych

art. 10 ust.9 Karty Nauczyciela
 brak możliwości zatrudnienia nauczyciela 

posiadającego wymagane kwalifikacje
 za zgodą kuratora oświaty
 do celów płacowych nauczyciel traktowany jest jak 

stażysta
 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty 

Nauczyciela - Awans zawodowy nauczycieli

Delegatura w Siedlcach



Zatrudnienie w przedszkolu publicznym bez wymaganych kwalifikacji  
osoby niebędącej nauczyciele art. 15 ustawy-Prawo oświatowe

• do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania w przedszkolu
• za zgodą kuratora oświaty 
• zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy
• tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć jak nauczyciel
• wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, organ prowadzący może 

upoważnić dyrektora, w indywidualnych przypadkach do przyznawania 
wynagrodzenia w wyższej wysokości

• urlop wypoczynkowy z Kodeksu pracy
• nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela- Awans zawodowy 

nauczycieli
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
• oświadczenie
• rejestr sprawców
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Zatrudnienie w przedszkolu niepublicznym bez wymaganych 
kwalifikacji 
osoby niebędącej nauczycielem               art. 15 ustawy-Prawo 
oświatowe
- do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania w przedszkolu
- za zgodą kuratora oświaty 
- nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela- Awans 
zawodowy nauczycieli
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie
- rejestr sprawców
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Zatrudnienie w szkole publicznej bez wymaganych kwalifikacji osoby 
niebędącej nauczycielem art. 15 ustawy-Prawo oświatowe
- do prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole
- za zgodą kuratora oświaty 
- zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy
- tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć jak nauczyciel
- wynagrodzenie  nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, organ prowadzący  może 
upoważnić dyrektora, w indywidualnych przypadkach do przyznawania 
wynagrodzenia w wyższej wysokości
- urlop wypoczynkowy z Kodeksu pracy
- nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela- Awans zawodowy 
nauczycieli
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie
- rejestr sprawców
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Zatrudnienie w szkole niepublicznej (o uprawnieniach szkoły publicznej) 
bez wymaganych kwalifikacji osoby niebędącej nauczycielem                             

art. 15 ustawy-Prawo oświatowe
- do prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole
- za zgodą kuratora oświaty 
- nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela- Awans 
zawodowy nauczycieli
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie
- rejestr sprawców
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Zatrudnienie w szkole publicznej bez wymaganych kwalifikacji osoby 
niebędącej nauczycielem art. 15 Prawa oświatowego
- do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w szkole
- za zgodą organu prowadzącego
- zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy
- tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć jak nauczyciel
- wynagrodzenie  nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, organ prowadzący  może 
upoważnić dyrektora, w indywidualnych przypadkach do przyznawania 
wynagrodzenia w wyższej wysokości
- urlop wypoczynkowy z Kodeksu pracy
- nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela- Awans zawodowy 
nauczycieli
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie
- rejestr sprawców
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Zatrudnienie w szkole niepublicznej (o uprawnieniach szkoły publicznej) 
bez wymaganych kwalifikacji osoby niebędącej nauczycielem   

art. 15 Prawa oświatowego
- do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w szkole
- za zgodą organu prowadzącego
- nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela- Awans 
zawodowy nauczycieli
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie
- rejestr sprawców

Delegatura w Siedlcach



Ocena pracy nauczyciela/dyrektora
Należy pamiętać, że 1 września 2018 r.:
• traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu
i sposobu powoływania zespołu oceniającego(Dz.U.2016.2035 oraz
Dz.U.2017.2043);

• wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych
w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu
oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
(Dz.U.2018.1133).
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Ocena pracy nauczyciela/dyrektora
Do najważniejszych zmian należą:
• Wprowadzenie obligatoryjnych terminów oceny pracy.
• Rozszerzenie skali oceny pracy.
• Zasięganie opinii rady rodziców i opiekuna stażu przy dokonywaniu

oceny pracy.
• Doprecyzowanie procedury oceny pracy, w tym terminów.
• Określenie ogólnych kryteriów oceny pracy w ustawie oraz

doprecyzowanie szczegółowych kryteriów oceny pracy
w rozporządzeniu MEN

• Korekta wprowadzanych zmian w zakresie oceny pracy – wydłużenie
o 2 lata okresu pracy (z 3 lat do 5 lat pracy w szkole), po upływie

którego obligatoryjnie dokonuje się oceny pracy; zmiana przepisów
przejściowych; zmiana warunków nabycia prawa do dodatku za
wyróżniającą pracę
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Awans zawodowy
Z dniem 1 września 2018r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018.1574)

Zmiany w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia:
• Skrócenie terminu składania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

z 30 do 7 dni;
• Doprecyzowania obowiązków opiekuna stażu;
• Skrócenie terminu na przedstawienie opinii przez opiekuna stażu z 14 do 7 dni;
• Modyfikacja zadań i wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego

nauczycieli
• Zmiany w zakresie dokumentacji dołączanej do wniosku o wszczęcie postępowania;
• Zmiany w zakresie doboru eksperta;
• Moduł praktyczny na egzaminach i rozmowie kwalifikacyjnej.
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Awans zawodowy
• Wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
• Wydłużenie okresów pracy w szkole wymaganych do rozpoczęcia stażu

z jednoczesną możliwością skracania tych okresów.
• Powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy.
• Egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela

kontraktowego zamiast rozmowy przeprowadzanej przez komisję
kwalifikacyjną.

• Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący
się co najmniej 5-letnim okresem stażu pracy w szkole wyższej z dniem
nawiązania stosunku pracy w szkole będą uzyskiwali stopień nauczyciela
mianowanego.

• Inne zmiany o charakterze porządkującym.
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Przepisy przejściowe – awans zawodowy
Jednocześnie: 
• do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie

postępowania egzaminacyjnego i postępowania kwalifikacyjnego
złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia
będą stosowane przepisy dotychczasowe,

• staż rozpoczęty i niezakończony przed 1 września 2018 r. będzie
odbywany na podstawie dotychczasowych przepisów,

• w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może
rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli
legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od
dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
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100- lecie  odzyskania

przez Polskę 

niepodległości 
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„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane

z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Rekord dla niepodległej” 

9 listopada 2018 r. o godz. 11:11 wspólnie z Radą Dzieci

i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolska forma uczczenia 100-

lecia niepodległości – we wszystkich szkołach

w Polsce i poza granicami w uroczysty sposób wybrzmi

czterozwrotkowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

MEN proponuje, aby był to dzień w placówkach w całości poświęcony

obchodom rocznicowym jako „Dzień dla Niepodległej”, który będzie stanowił

zwieńczenie inicjatyw i działań realizowanych przez cały rok szkolny.



Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”

257 szkołom i placówkom przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

• Gmina Korytnica

– Szkoła Podstawowa im. Bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach;

• Gmina Platerów 

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie;

• Gmina Olszanka 

– Szkoła Podstawowa im. Unitów Podlaskich w Olszance ; 

– Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

• Gmina Łochów 

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie; 

– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku; 

– Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach; 

• Miasto - Gmina Łosice 

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach

28 sierpnia br. zakończył się nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach ww. projektu.



Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie ze Związkiem 

Harcerstwa Polskiego realizuje Program Niepodległa 1918 –

2018, w ramach którego będzie przyznawany tytuł

„Szkoły Niepodległej”.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie 

internetowej: 

www.szkolaniepodleglej.zhr.pl
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100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej organizuje akcję promującą

100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Polega ona na przekazaniu 

pierwszoklasistom zestawu, składającego się 

z zeszytu i ołówka, przygotowanego specjalnie

na tę rocznicę. Liczba zestawów jest ograniczona. 

Akcja rozpoczęła się 3 września.

Odbiór  zestawów od 3 września 2018 r.

Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 /sekretariat, VII piętro/
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Na stronie: www.men.gov.pl

Ministerstwa Edukacji Narodowej

przygotowana jest specjalna zakładka poświęcona inicjatywom rocznicowym.

Są na niej udostępnione i na bieżąco aktualizowane działania ministerstwa

oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty. Wszystkie

informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdują się również na profilach

w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do obserwowania podanych propozycji i działań

oraz do podejmowania ciekawych inicjatyw.
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Wspomaganie szkół przez placówki 
doskonalenia nauczycieli – oferty 

doskonalenia:

MSCDN Wydział w Siedlcach,

SCDiDN w Siedlcach 
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Sprawy różne
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Informacja nt. konkursów organizowanych przez 

MKO

w roku szkolnym 2017/2018
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Konkurs historyczny i zawody 

sportowo-obronne 

w roku szkolnym 2017/2018
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XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka

Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach

1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

10 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza  

w Siedlcach odbył się etap rejonowy Konkursu dla szkół nadzorowanych 

przez Delegaturę w Siedlcach.

W etapie rejonowym brało udział 30 uczniów szkół podstawowych

i 7 gimnazjalistów.
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Wyniki Konkursu Historycznego – etap rejonowy:

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostało 11 uczniów (9 SP/2 G), którzy

w etapie rejonowym uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia:

 uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach,

 dwie uczennice i uczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 w Siedlcach,

 uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach,

 uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Sokołowie Podlaskim,

 uczeń Szkoły Podstawowej w Żelechowie,

 uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Garwolinie,

 uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Garwolinie,

 dwóch uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach.
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Rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursu tytuły laureatów

etapu wojewódzkiego uzyskali:

 uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Garwolinie – 89% punktów,

 uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach –

87% punktów,

 uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Sokołowie Podlaskim – 82% punktów.

Tytuł finalisty Konkursu uzyskał uczeń Szkoły Podstawowej w Żelechowie – 78% 

punktów.
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LVII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie 

„O Srebrne Muszkiety - 2018”

Etap wojewódzki rozegrano w dniu 14 maja br. na terenie strzelnicy

Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego „Dragon”.

Wyniki:

Klasyfikacja drużynowa /dziewczęta/: I miejsce – uczennice

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

Klasyfikacja drużynowa /chłopcy/: I miejsce – uczniowie Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
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LVII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie 

„O Srebrne Muszkiety - 2018”

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach zdobyła tytuł najlepszej strzelczyni

etapu wojewódzkiego zawodów, a kolejna zawodniczka zajęła

indywidualnie trzecie miejsce wśród dziewcząt.
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XLI Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak Żołnierze” 

Etap wojewódzki dla uczniów województwa mazowieckiego, organizowany przez

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji

Obywatelskiej, odbył się 10 maja br. w Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Chwałowicach.

Wyniki:

 w kategorii dziewcząt: V miejsce drużyna II Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

 w kategorii chłopców: III miejsce drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach.
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1 października 2018 r.

W całym kraju odbędzie się akcja 

Ogólnopolski Dzień Tornistra
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Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

przygotuje i przeprowadzi co najmniej 16 szkoleń 

(w zakresie poszczególnych przedmiotów) dla nauczycieli, 

doradców metodycznych i konsultantów w placówkach 

doskonalenia nauczycieli 

dotyczących realizacji od 1 września 2019 r. w szkołach 

ponadpodstawowych nowej podstawy programowej.
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Program „Aktywna tablica”

• Kolejny rok realizowania rządowego programu rozwijania

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata

2017-2019.

• W ramach programu szkoły podstawowe zostają wyposażone

w tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne

monitory dotykowe.
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Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej /OSE/

OSE – program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej

szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego

Internetu
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Poradnik „Rady Rodziców – kompetencje i zasady działania”

I. Wstęp.

II. Wybory do rady rodziców.

III. Zasady działania rady rodziców.

IV. Kompetencje rady rodziców.

V. Środki finansowe.

VI. Rada rodziców w zespole szkół.

VII. Spory między organami szkoły.

VIII. Szkoły, w których nie tworzy się rad rodziców.

zamieszczono na stronie MEN 29 sierpnia 2018 r.
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Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej do 30 września 2018 r. ma

obowiązek poinformować nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o

dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest ró zna

dla poszczególnych typów szkół i wynosi odpowiednio:

• do 8 dni – w szkole podstawowej;

• do 10 dni – w liceum ogólnokształcącym i technikum;

• do 6 dni – w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz

placówce kształcenia praktycznego;

• od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II

stopnia.
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Wręczenie aktów nadania nauczycielom dyplomowanym

5 października 2018 r., godz. 10:00

Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach 

Sala Widowiskowa ,,Sala Biała”
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Spotkania z dyrektorami szkół „w rejonach wizytacyjnych”

w zakresie:

• organizacji egzaminu ósmoklasisty,

• działań szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

oraz organów prowadzących związanych ze zwiększoną 

liczbą uczniów oddziałów klas VIII szkół podstawowych 

i oddziałów klas III gimnazjalnych podczas rekrutacji 

w roku szkolnym 2018/2019.

wrzesień/ październik
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W Kuratorium Oświaty w Warszawie powstał Zespół ds. rekrutacji 

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2019/2020

Koordynator wojewódzki zespołu: 

Aneta Przygoda, 

tel. 22 551-24-00 wew. 5064, aneta.przygoda@kuratorium.waw.pl

Koordynator w Delegaturze w Siedlcach:

Irena Bytniewska, Agnieszka Jankowska

tel. 25 63 260 00 wew. 105, 110

irena.bytniewska@kuratorium.waw.pl

agnieszka.jankowska@kuratorium.waw.pl
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Prośba do dyrektorów szkół o zorganizowanie jeszcze we wrześniu

spotkań z rodzicami uczniów – przedstawienie przepisów prawa

oświatowego oraz planowanych działań szkoły na rzecz edukacji

włączającej.
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pliki do pobrania:

• Dokumentowanie, monitorowanie i ewaluacja.

• Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

• Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje

emocjonalno-społeczne.

• Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności

uczenia się.

• Odpowiedzi na pytania z zakresu prawa oświatowego.

• Reforma edukacji.
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W Kuratorium Oświaty w Warszawie funkcjonuje także zespół

ds. wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w szczególności w obszarze edukacji włączającej.

Koordynator wojewódzki zespołu:

Agnieszka Woroniecka-Borowska

tel. 22 551 24 00 w. 4072,

agnieszka.woroniecka@kuratorium.waw.pl

Koordynator w Delegaturze w Siedlcach:

Ewa Dombrowska

tel. 25 263 260 00 wew. 104,

ewa.dombrowska@kuratorium.waw.pl
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Dziękuję za uwagę
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Narada inaugurująca 

rok szkolny 2018/2019 
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