
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Poz. 1601 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI 1) 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarzą-
dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczy-
cieli (Dz. U. poz. 1045) w § 21: 

1) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 
„c) wychowania do życia w rodzinie;”; 

2) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie i programie kursu kwalifikacyj-

nego, zawierający: 
a) imię i nazwisko osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć, 
b) informację o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, z zakresu tematyki zajęć prowadzonych na kur-

sie, posiadanych przez osobę przewidzianą do ich prowadzenia;”; 

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 
„4a. Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, 

mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzić kursy kwalifi-
kacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół arty-
stycznych i placówek artystycznych, w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia 
edukacyjne artystyczne w szkołach artystycznych i placówkach artystycznych. 

4b. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, zawiera: 
1) szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie 

i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, oraz termin kursu kwalifikacyjnego; 

2) wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie i programie kursu kwalifikacyj-
nego, zawierający: 
a) imię i nazwisko osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć, 
b) informację o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, z zakresu tematyki zajęć prowadzonych na kur-

sie, posiadanych przez osobę przewidzianą do ich prowadzenia; 
3) kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu kwa-

lifikacyjnego, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia.”. 
                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji 
i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335). 
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§ 2. Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 
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