
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierp-
nia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty, usta-
wy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkol-
nego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do nauczy-
cieli, w odniesieniu do których przed dniem 6 kwietnia
2000 r. wszcz´to i nie zakoƒczono post´powaƒ kwalifi-
kacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej, zwa-
nych dalej „post´powaniami kwalifikacyjnymi”, pro-
wadzonych na podstawie zarzàdzenia nr 65 Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 1989 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad i warunków oraz trybu uzy-
skiwania przez nauczycieli stopni specjalizacji zawodo-
wej (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 67), zwanego dalej „zarzà-
dzeniem”.

§ 2. 1. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzi si´ na
wniosek zainteresowanego nauczyciela, z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ do dnia 31 stycznia 2002 r. do kuratora
oÊwiaty:

1) w∏aÊciwego dla siedziby jednostki, która przed
dniem wskazanym w § 1 prowadzi∏a post´powanie
kwalifikacyjne — w przypadku ubiegania si´
o pierwszy lub drugi stopieƒ specjalizacji zawodo-
wej,

2) w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania nauczyciela
— w przypadku ubiegania si´ o trzeci stopieƒ spe-
cjalizacji zawodowej, 

zwanego dalej „w∏aÊciwym kuratorem oÊwiaty”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
w szczególnoÊci wskazywaç jednostk´, w której wszcz´-
to post´powanie kwalifikacyjne, stopieƒ i kierunek spe-
cjalizacji zawodowej, o jaki ubiega∏ si´ nauczyciel, a tak-
˝e aktualne miejsce pracy nauczyciela.

§ 3. Jednostki, przy których przed dniem 6 kwietnia
2000 r. dzia∏a∏y komisje do spraw stopni specjalizacji
zawodowej nauczycieli powo∏ane na podstawie zarzà-
dzenia, sà zobowiàzane do przekazania dokumentacji
wszcz´tych i niezakoƒczonych post´powaƒ kwalifika-
cyjnych do w∏aÊciwego kuratora oÊwiaty, nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 4. Nauczycielowi wymienionemu w § 1, który z∏o-
˝y∏ wniosek o prowadzenie post´powania kwalifikacyj-
nego na pierwszy, drugi lub trzeci stopieƒ specjalizacji
zawodowej, przyznaje si´ ten stopieƒ, je˝eli:

1) z dokumentacji, o której mowa w § 3, wynika, ˝e
przed dniem 6 kwietnia 2000 r. spe∏ni∏ warunki
przewidziane w zarzàdzeniu dla przyznania danego
stopnia specjalizacji zawodowej, z wyjàtkiem wy-

mogu uzyskania pozytywnej opinii zespo∏u specja-
listycznego (przedmiotowego) sporzàdzonej w wy-
niku obserwacji zaj´ç pedagogicznych oraz pozy-
tywnej oceny w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
przeprowadzonej przez komisj´ do spraw stopni
specjalizacji zawodowej nauczycieli powo∏anà na
podstawie zarzàdzenia,

2) uzyska∏ akceptacj´ komisji kwalifikacyjnej, o której
mowa w § 5, w wyniku przeprowadzonej rozmowy
kwalifikacyjnej.

§ 5. 1. Wszcz´te i niezakoƒczone post´powania
kwalifikacyjne prowadzà komisje kwalifikacyjne do
spraw stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli, zwa-
ne dalej „komisjami”, powo∏ane przez w∏aÊciwych ku-
ratorów oÊwiaty.

2. W sk∏ad komisji wchodzi 5 cz∏onków powo∏ywa-
nych spoÊród przedstawicieli Êrodowisk oÊwiatowych
i naukowo-dydaktycznych, w tym co najmniej dwie
osoby wpisane na list´ ekspertów ustalonà przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania na
podstawie przepisów dotyczàcych uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. W przypadku prowadzenia post´powania kwali-
fikacyjnego na wniosek nauczyciela szko∏y artystycz-
nej, w sk∏ad komisji wchodzi przedstawiciel Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie.

4. W∏aÊciwy kurator oÊwiaty powo∏uje i odwo∏uje
cz∏onków komisji oraz jej przewodniczàcego, a tak˝e
zapewnia obs∏ug´ administracyjno-biurowà prac ko-
misji.

§ 6. 1. Do zadaƒ komisji nale˝y:

1) ocena spe∏nienia przez nauczyciela wymogów wy-
mienionych w § 4 pkt 1, na podstawie analizy do-
kumentacji, o której mowa w § 3,

2) udzielenie albo nieudzielenie nauczycielowi akcep-
tacji w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifi-
kacyjnej, podczas której nauczyciel ubiegajàcy si´
o pierwszy, drugi lub trzeci stopieƒ specjalizacji za-
wodowej:

a) prezentuje zgromadzony dorobek zawodowy
i przedstawia dotychczasowe osiàgni´cia,

b) odpowiada na pytania cz∏onków komisji z zakre-
su tematycznego specjalizacji, o którà si´ ubie-
ga,

3) przyznanie nauczycielowi odpowiednio pierwsze-
go, drugiego lub trzeciego stopnia specjalizacji za-
wodowej.
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2. Komisja podejmuje uchwa∏y w sprawie przyzna-
nia stopnia specjalizacji zawodowej zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej 3/5 sk∏adu komi-
sji.

3. Z przebiegu prac komisji sporzàdza si´ protoko∏y.

4. Protoko∏y i dokumentacja prac komisji sà prze-
chowywane w kuratorium oÊwiaty.

§ 7. 1. Nadzór nad zgodnoÊcià przebiegu post´po-
waƒ kwalifikacyjnych z przepisami rozporzàdzenia
sprawuje w∏aÊciwy kurator oÊwiaty.

2. Koszty dzia∏ania komisji oraz wydatki zwiàzane
z obs∏ugà administracyjno-biurowà jej prac pokrywa

si´ ze Êrodków bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której  dyspo-
nentem jest wojewoda.

§ 8. W∏aÊciwy kurator oÊwiaty:

1) wydaje nauczycielowi, który uzyska∏ odpowiednio
pierwszy, drugi lub trzeci stopieƒ specjalizacji za-
wodowej, dyplom wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku do rozporzàdzenia,

2) prowadzi ewidencj´ wydanych dyplomów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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WZÓR

Kuratorium OÊwiaty

w ......................................................................

DYPLOM

Pan/Pani ...........................................................................................................................................................................

urodzony/a ................................................................ w ...................................................................................................

zatrudniony/a w ...............................................................................................................................................................

na stanowisku ..................................................................................................................................................................

na podstawie przeprowadzonego post´powania kwalifikacyjnego uzyska∏/a ...........................................................*

STOPIE¡ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ w zakresie

.......................................................................................................................................

Podstawa: rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie sposobu
i warunków prowadzenia wszcz´tych i niezakoƒczonych post´powaƒ kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji
zawodowej nauczycieli (Dz. U. Nr 140, poz. 1579).

...........................................................................
Kurator OÊwiaty

(piecz´ç okràg∏a)

Numer w ewidencji ......................................
————————
* Wpisaç odpowiednio: PIERWSZY/DRUGI/TRZECI.


