
Reforma Edukacji 

www.reformaedukacji.men.gov.pl 1 



 
Rozporządzenie  

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji  

wymaganych od nauczycieli 

(Dz.U. poz. 1575) 
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Kwalifikacje nauczycieli kształcenia specjalnego 

 
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. poz. 131): 
1. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie  

do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. 
2. Kształcenie na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

obejmuje przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i placówek. 
 



Przedszkola, szkoły, oddziały specjalne 
realizujące podstawę programową 
kształcenia ogólnego 
m.in. dla dzieci i młodzieży: 
• z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, 
• niewidomych i słabowidzących, 
• niesłyszących i słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, 
• z chorobą przewlekłą. 
  
Kryterium podziału kwalifikacji jest: 
• przedmiot,        
• zajęcia  

(w tym zajęcia edukacyjne  
w przedszkolu i klasach I-III szkoły 
podstawowej, zajęcia świetlicowe  
lub w internacie). 

Przedszkola, szkoły, oddziały specjalne  
dla dzieci i młodzieży z: 
• niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym, 
znacznym lub głębokim, 

• niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 

  
 
 
 
Nie ma podziału kwalifikacji  
na przedmiot i zajęcia. 
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Kwalifikacje nauczycieli kształcenia specjalnego 

 

 

 

Przepisy przejściowe  
 
Nowe wymagania kwalifikacyjne nie dotyczą: 
• nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie 

mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych 
przepisów (zachowują nabyte kwalifikacje), 

• osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe 
wymagania kwalifikacyjne. 
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Kwalifikacje nauczycieli kształcenia specjalnego 

 

 
 
 
Nauczyciele, którzy posiadali kwalifikacje do pracy w 6-letniej szkole 
podstawowej, mają obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w 8-letniej szkole podstawowej.  
  
Nauczyciele gimnazjów mają obecnie kwalifikacje do pracy w 8-letnich szkołach 
podstawowych, a jeśli legitymują się wykształceniem magisterskim – także do 
pracy w szkołach ponadpodstawowych. 
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                Dziękuję za uwagę. 

 

 Sulejówek, 31 października 2017 r. 

 

 

 

 


