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Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrześ-

nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyma-

gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca sta-

nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 

w  poszczególnych typach publicznych szkół i  rodza-

jach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie:

„Stanowisko dyrektora publicznego przedszko-

la, publicznej szkoły i placówki może zajmować 

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który 

spełnia łącznie następujące wymagania:”,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowa-

nie o  przestępstwo ścigane z   oskarżenia 

publicznego;

  9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji 

związanych z  dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-

powiedzialności za naruszenie dyscypliny  

finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, 

poz. 114, z późn. zm.3)).”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
przy przedstawicielstwie dyplomatycz-
nym, urzędzie konsularnym lub przedsta-
wicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej 
Polskiej może zajmować nauczyciel mia-
nowany lub dyplomowany, który:

1)  ukończył kurs kwalifikacyjny z  zakresu 
zarządzania szkołami i szkolnymi punk-
tami konsultacyjnymi za granicą, orga-
nizowany na zlecenie ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania, 
w  wymiarze nie mniejszym niż 20 go-
dzin;

2)  posiada znajomość języka kraju pobytu 
lub języka angielskiego, odpowiadającą 
co najmniej poziomowi biegłości języ-
kowej B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy;

3)  spełnia wymagania określone w § 1. 

2.  Stanowisko dyrektora zespołu publicznych 
szkół przy przedstawicielstwie dyploma-
tycznym, urzędzie konsularnym lub przed-
stawicielstwie wojskowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej może zajmować nauczyciel 
mianowany lub dyplomowany, który po-
siada kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w  szkole wchodzącej 
w skład zespołu, w której wymagania do-
tyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyż-
sze, oraz spełnia wymagania określone 
w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 2—9.”;

3)  po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1.  Stanowisko kierownika szkolnego punktu 
konsultacyjnego przy przedstawicielstwie 
dyplomatycznym, urzędzie konsularnym 
lub przedstawicielstwie wojskowym Rze-
czypospolitej Polskiej może zajmować 
nauczyciel kontraktowy, mianowany lub 
dyplomowany, który:

1)  ukończył studia magisterskie i posiada 
przygotowanie pedagogiczne;

2)  ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania szkołami i szkolnymi punk-
tami konsultacyjnymi za granicą, orga-
nizowany na zlecenie ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania, 
w wymiarze nie mniejszym niż 80 go-
dzin;
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zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach  

publicznych placówek

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji 
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004  r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 
i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, 
poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, 
Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2005  r. Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  79, poz.  551, 
z  2009  r. Nr  19, poz.  101, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  223, 
poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 240, 
poz. 1429.
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3)  posiada znajomość języka kraju poby-
tu lub języka angielskiego, odpowiada-
jącą co najmniej poziomowi biegłości 
językowej B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy;

4)  spełnia wymagania określone w  §  1 
pkt 5—9.

2.  Stanowisko kierownika szkolnego punktu 
konsultacyjnego przy przedstawicielstwie 
dyplomatycznym, urzędzie konsularnym 
lub przedstawicielstwie wojskowym  
Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować 
również nauczyciel kontraktowy, miano-
wany lub dyplomowany, który ukończył 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
szkołami i szkolnymi punktami konsulta-
cyjnymi za granicą, organizowany na zle-
cenie ministra właściwego do spraw 
oświaty i  wychowania, w  wymiarze nie 
mniejszym niż 20 godzin, i spełnia wyma-
gania określone w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 1 
pkt 2 i 5—9.”; 

4) w § 5 w ust. 1:

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Stanowisko dyrektora publicznego przedszko-
la, publicznej szkoły i  placówki oraz zespołu 
publicznych szkół lub placówek może zajmować 
osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia 
łącznie następujące wymagania:”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie 
o  przestępstwo ścigane z  oskarżenia pub-
licznego lub postępowanie dyscyplinarne;”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
zespołu publicznych szkół przy przedstawi-
cielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsu-
larnym lub przedstawicielstwie wojskowym 
Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować 
osoba niebędąca nauczycielem, która speł-
nia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 
i 9, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 1—5.”; 

6) uchyla się § 6;

7) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1.  Stanowisko wicedyrektora publicznej 
szkoły lub zespołu publicznych szkół przy 
przedstawicielstwie dyplomatycznym, 
urzędzie konsularnym lub przedstawiciel-
stwie wojskowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej może zajmować nauczyciel kontrak-
towy, mianowany lub dyplomowany, któ-
ry:

1)  posiada co najmniej czteroletni staż 
pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub czteroletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego;

2) uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy 
w okresie ostatnich czterech lat pra-
cy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodo-
wego w  okresie ostatniego roku  
albo

c)  w przypadku nauczyciela akademic- 
kiego — pozytywną ocenę pracy 
w okresie ostatnich czterech lat pra-
cy w szkole wyższej

— przed powierzeniem stanowiska  
wicedyrektora;

3)  ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania szkołami i szkolnymi punk-
tami konsultacyjnymi za granicą, orga-
nizowany na zlecenie ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania, 
w wymiarze nie mniejszym niż 80 go-
dzin;

4)  posiada znajomość języka kraju poby-
tu lub języka angielskiego, odpowiada-
jącą co najmniej poziomowi biegłości 
językowej B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy;

5)  spełnia wymagania określone w  §  1 
pkt 1 i 5—9.

2.  Stanowisko wicedyrektora publicznej 
szkoły lub zespołu publicznych szkół przy 
przedstawicielstwie dyplomatycznym, 
urzędzie konsularnym lub przedstawiciel-
stwie wojskowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej może zajmować również nauczyciel 
kontraktowy, mianowany lub dyplomo-
wany, który ukończył kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania szkołami i szkolny-
mi punktami konsultacyjnymi za granicą, 
organizowany na zlecenie ministra właś-
ciwego do spraw oświaty i wychowania, 
w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, 
i  spełnia wymagania określone w ust.  1 
pkt 1, 2 i 4 oraz § 1 pkt 1, 2 i 5—9.”.

§ 2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie roz-
porządzenia stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
lub zespołu publicznych szkół, kierownika szkolnego 
punktu konsultacyjnego lub wicedyrektora publicznej 
szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawi-
cielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub 
przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które nie spełniają wymagań określonych w roz-
porządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu na-
danym niniejszym rozporządzeniem, mogą zajmować 
to stanowisko do końca okresu, na jaki je powierzono.

§ 3. Do konkursów na stanowisko dyrektora pub-
licznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy 
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie kon-
sularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ogłoszonych i  niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych kon-
kursów stosuje się dotychczasowe przepisy. 

§ 4. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego, o którym 
mowa w § 4, 4a, 5a i 7a rozporządzenia wymienione-
go w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu na-
danym niniejszym rozporządzeniem, jest wymagane 
od dnia 1 września 2014 r. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
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