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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOV\(EJ

z dnia 26 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
lenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreś
nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
2) posiada co najmniej świadectwo dojrzało
ści i zdała egzamin państwowy z języka
obcego stopnia Ilub II w trybie określonym
odrębnymi przepisami przez Ministra Edukacji Narodowej .

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25,
poz. 187 i Nr 31 , poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r.
Nr 19, poz. 133, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198 i Nr 36, poz. 206) zarządza s i ę,
co następuje :

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
i innych przedmiotów wykładanych w języku
obcym w nauczycielskich kolegiach języków
obcych posiadają absolwenci:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypad ków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających
wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 34, poz. 189). wprowadza się następuj ące zmiany:

1)

b) lingwistyki stosowanej.

a) w ust. 1 wyrazy " oraz posiada przygotowanie pedagogiczne" zastępuje się wyrazami "albo dyplomem
ukończenia stud iów wyższych o kierunku zbliżonym
do tego przedm iotu lub zajęć, dającym wiedzę merytoryczną z ich zakresu, oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne",

c)

skreśla się

się

2)

skreśla się

wyrazy "ust. 1-4";

7) w § 15:
a) w ust. 2 po wyrazie "zgodnym" dodaje
,,(lub zbliżonym)" ,
b) ust. 3

wyrazy "ust. 1-4";
8)

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,§ 6. 1. Kwal ifikacje do nauczania języków obcych,
z zastrzeżeniem ust. 2, posiada również osoba,
która :
1)

studiów zawodowych odpowiednich kierunków, ukończonych w kraju,
w którym językiem urzędowym jest język
wykładany w kolegium .";

6) w § 13 liczbę" 19" zastępuje się liczbą" 18";

ust. 3 i 4;

s k reśla się

wyższych

5) w § 7 w ust. 1

wyrazy " lub na kierunku

2) w § 3 sk reśla się wyrazy " a ponadto ukończyła studium
przedmiotowo-metodyczne w zakresie przedmiotu, którego będzie nauczała ";
3) w § 4

studiów magisterskich:

a) odpowiednich kierunków filologicznych,

1)w§ 1:

b) w ust. 2 w pkt 1 dodaje
psychologia",

wyższych

ukończyła nauczycielskie koleg ium
ków obcych lub

wyrazy

skreśla się ;

skreśla się

§ 16;

9) dotychczasowe § 17 do 23 oznacza
§ 2.
szenia.

się

Rozporządzenie

wchodzi w

się

jako § 16 do 22.

życie

z dniem

ogło

języ

Minister Edukacji Narodowej: H.

Samsonowicz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

Na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 31
stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23
i Nr 74, poz. 443) za rządza się , co następuje :
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22
lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 9,

w sprawie

opłaty

skarbowej.

poz. 52 i z 1990 r. Nr 12, poz. 79) wprowadza się następujące
zmiany:
1)w§1 :
a) w ust. 1 kwotę ,, 1.500
..4.000 zł",

zł" zastępuje się kwotą

