
 

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI – STOSOWANIE PRZEPISÓW 
W PRAKTYCE 

 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego szczegółowo przedstawimy problematykę zatrudniania nauczycieli 
zgodnie z kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Podczas szkolenia wyjaśnimy jakie 
kwalifikacje powinni posiadać nauczyciele na poszczególnych stanowiskach nauczycielskich oraz kto może prowadzić 
poszczególne zajęcia np. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego. Uczestnicy 
szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców na stanowisku nauczyciela oraz w jakich przypadkach 
niezbędna jest nostryfikacja posiadanego przez nich dyplomu. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela. 

 Udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowej oceny kwalifikacji nauczycieli. 

 Wskazanie jakie dokumenty winien przedstawić nauczyciel na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, a także jaki 
tryb należy zastosować jeśli zatrudniamy nauczyciela bez kwalifikacji. 

 Przedstawienie problematyki standardów kształcenia nauczycieli obowiązujących na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat, istotnych z punktu widzenia oceny dokumentacji przedstawianej przez nauczycieli.  

 Omówienie zasad zatrudniania obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela. 

 Uzyskanie praktycznych wskazówek z zakresu tematyki szkolenia, wynikających z doświadczenia prowadzącej 
szkolenie, jako pracownika organu nadzoru pedagogicznego. 

PROGRAM: 
1. Ocena kwalifikacji nauczycieli:  

a) przygotowanie pedagogiczne,  
b) kwalifikacje do prowadzenia zajęć w poszczególnych typach szkół, 
c) zasady oceny kwalifikacji nauczyciela w przypadku ukończenia przez nauczyciela innego kierunku studiów niż 

nauczany przedmiot,  
d) kwalifikacje do prowadzenia zajęć określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w szczególności nauczyciela języka obcego, psychologa, pedagoga, 
pedagoga specjalnego, logopedy, doradcy zawodowego, bibliotekarza.  

2. Zbliżenie kierunków studiów. 
3. Przepisy przejściowe. 
4. Standardy kształcenia nauczycieli określone przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.  
5. Zasady zatrudniania nauczycieli bez kwalifikacji.  
6. Zatrudnianie obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela. 

ADRESACI:  
Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści. 

SZKOLENIE ON LINE 
3 lutego 2023 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Kwalifikacje nauczycieli – stosowanie przepisów w praktyce 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
3 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:00 - 14:00 

  

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl; szkolenia@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   NIP   

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
do 31 stycznia 2023 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze 
przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 
Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

