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Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć

MEN Minister Edukacji Narodowej

ustawa Psw,  
ustawa Prawo  

o szkolnictwie wyższym

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o  szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)

ustawa  
zmieniająca ustawę Psw 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1198, ze zm.)

studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną  
do ich prowadzenia

studia  
pierwszego stopnia

forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający 
świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji  
pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający  
co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem 
kwalifikacji drugiego stopnia

studia podyplomowe forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający 
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, 
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym 
lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się 
uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych

studia stacjonarne forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu 
kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

studia niestacjonarne forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez 
senat uczelni

kierunek studiów wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana 
w uczelni w sposób określony przez program kształcenia

obszar kształcenia zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882)

program kształcenia opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny 
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz 
opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów,  
wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu 
punktami ECTS

standardy kształcenia zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania 
zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące 
procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa 
Unii Europejskiej



Krajowe Ramy Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa Wyższego 

opis, poprzez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych 
w polskim systemie szkolnictwa wyższego

kwalifikacje efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem 
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję 
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia

efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 
w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego 
stopnia
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  Tytuł kontroli

Kontrola planowa koordynowana pn. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 
(nr P/16/021) została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.

  Cel i zakres kontroli

Celem głównym kontroli była ocena warunków kształcenia kandydatów na nauczycieli w szkołach 
wyższych oraz pierwszego roku pracy nauczycieli w szkole w kontekście zapewnienia uzyskania 
i pogłębienia kompetencji niezbędnych do nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy szkoły wyższe zapewniają odpowiednie warunki kształcenia służące przygotowaniu  
studentów do wykonywania zawodu nauczyciela? 

2. Czy szkoły wyższe doskonalą proces kształcenia kandydatów na nauczycieli w ramach 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia? 

3.  Czy przyjęte przez dyrektorów szkół rozwiązania sprzyjają nabyciu przez nauczycieli stażystów 
kompetencji niezbędnych do nauczania i wychowania dzieci i młodzieży?

Kontrola została przeprowadzona w 25 jednostkach, z tego: 

 − w pięciu publicznych szkołach wyższych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, 
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy) na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności;

 − w 20 szkołach/zespołach szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego  
(gminy i powiaty) – na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w art. 5 ust. 2 ustawy, tj. legalności, gospodarności i rzetelności.

Kontrolę przeprowadził Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego z udziałem 
Delegatur NIK we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie i Bydgoszczy. Zasięgiem kontroli 
objęto pięć województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie 
i dolnośląskie.

Dodatkowo, wśród studentów badanych uczelni przeprowadzono badanie ankietowe mające 
na celu uzyskanie opinii studentów, w  jakim stopniu stworzone przez uczelnię warunki 
(programowe, kadrowe i organizacyjne) umożliwiły nabycie kluczowych osiągnięć (efektów 
kształcenia) niezbędnych dla wykonywania zawodu nauczyciela. 

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła również do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, o przekazanie informacji dotyczących (odpowiednio) liczby osób,  
które uzyskały przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w  publicznych 
i niepublicznych szkołach wyższych w latach 2006–2015, liczby nauczycieli według stopni 
awansu zawodowego we wskazanym okresie, zestawienia ocen jakości kształcenia wydanych 

1  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm., dalej: ustawa o NIK.
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przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w odniesieniu do uczelni prowadzących kształcenie 
w ramach specjalności nauczycielskich, wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów 
tych kierunków studiów oraz analiz na temat adaptacji zawodowej nauczycieli. 

Kontrolą objęto lata akademickie 2012/2013–2015/2016 (do czasu zakończenia kontroli  
w danej jednostce).

  Uzasadnienie podjęcia kontroli

Na obecnym etapie rozwoju polskiej oświaty coraz większy nacisk kładziony jest na jakość pracy 
szkół, w których kluczowym elementem jest kadra nauczycielska. Od jej umiejętności i motywacji 
zależą w dużym zakresie osiągnięcia edukacyjne uczniów. Proces przygotowania do wykonywania 
zawodu nauczycieli nie jest jednak priorytetem polityki edukacyjnej. Przyjęty model kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, charakteryzujący się m.in. brakiem 
wysokich wymagań przy rekrutacji na studia, społecznie postrzeganą łatwością uzyskania 
kwalifikacji nauczycielskich w wielu instytucjach oraz praktycznie otwartym dostępem do zawodu, 
sprzyja zjawisku „negatywnej selekcji”2 do zawodu (w 2015 r. kształcenie – tylko w szkołach 
wyższych – ukończyło ponad 43 tys. kandydatów na nauczycieli, w tym 27,5 tys. w publicznych 
uczelniach). Tymczasem najlepsze systemy edukacyjne wyróżnia, oprócz indywidualnego 
podejścia do ucznia, wysoka jakość kształcenia kandydatów na nauczycieli oraz dbałość 
o pozyskiwanie najlepszych spośród nich do pracy w tym zawodzie3. 

Również system awansu zawodowego nauczycieli oraz powiązany z nim sztywny system 
wynagradzania nie zachęcają najlepszych nauczycieli do pozostania w zawodzie i nie powodują 
odejścia nieefektywnych pedagogów. Nie sprzyja to płynności w zawodzie i obniża jego 
atrakcyjność dla młodych zdolnych osób. Rozwój społeczno-ekonomiczny kraju jest powiązany 
z jakością i warunkami pracy nauczycieli, na co wskazują przykłady najbardziej rozwiniętych 
krajów OECD (Irlandia, Finlandia), w których nauczyciel jest zawodem selektywnym, a jednocześnie 
atrakcyjnym, przyciągającym najlepszych absolwentów szkół średnich.

Wprowadzenie w  2012  r. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela4 miało w założeniu podnieść jakość i znaczenie praktyk pedagogicznych,  
czyli powiązać umiejętności teoretyczne z praktycznymi, wśród których istotne znaczenie nadano 
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. 

2  Powszechnie przyjmuje się, że zjawisko „negatywnej selekcji” do zawodu polega na przyjmowaniu na kierunki (specjalności) 
pedagogiczne osób, które ze względów obiektywnych (niskie wyniki z egzaminu maturalnego) lub subiektywnych  
(niższa samoocena) nie poradziłyby sobie na bardziej wymagających, rynkowych kierunkach studiów. 

3  McKinsey & Company, Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, wyd. polskie, CEO 2007. 
Z badania przeprowadzanego przez M. Smak, D. Walczak wynika m.in., że niska jakość kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela i  formalistyczny system awansu są  czynnikami wpływającymi na  prestiż 
zawodu. Studia pedagogiczne postrzegane są w społecznym odbiorze jako łatwe. Badani nauczyciele potwierdzają  
brak odpowiedniego przygotowania do zawodu, szczególnie do pełnienia roli wychowawczej i kontaktów z rodzicami. 
Z kolei system awansu postrzegany jest nie tyle jako mechanizm potwierdzający kwalifikacje do wykonywanej pracy, 
lecz jako sposób na podwyższenie wynagrodzenia. Prestiż zawodu nauczyciela jest uzależniony również od jakości 
kandydatów do zawodu, jednak na studia pedagogiczne rekrutowani są kandydaci o niskich wynikach z egzaminu 
maturalnego, nieposiadający odpowiednich kompetencji społecznych, a także predyspozycji do wykonywania zawodu 
nauczyciela – Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego. Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2015.

4  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), dalej: rozporządzenie w sprawie standardów 
kształcenia. 
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Dotychczasowe kontrole NIK wykazywały, że szkoły wyższe nie zapewniały właściwego 
przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, zwłaszcza w części dotyczących 
praktyk pedagogicznych5. Wyniki analizy przedkontrolnej wskazywały, że system awansu 
zawodowego na poziomie nauczyciela stażysty rozpoczynającego pracę w szkole nie zawierał 
dostatecznych rozwiązań warunkujących właściwą adaptację i selekcję do zawodu. Z uwagi 
na niskie, niedookreślone wymagania i wynikające z tego wyłącznie pozytywne rozstrzygnięcia 
w postępowaniach kwalifikacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego, nauczyciel stażysta 
ma praktycznie pewność dalszego zatrudnienia w danej szkole. 

Zarówno liczba zatrudnionych osób, nieporównywalna do innych zawodów (679 873 nauczycieli 
w 2015 r., stan na 30 września), kwota wydatków publicznych budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. (66 473 956 tys. zł), jak i waga społecznego 
oddziaływania na kilkumilionową rzeszę dzieci i młodzieży, stwarza konieczność cyklicznego 
sprawdzania jakości przygotowania kandydatów do zawodu nauczyciela w ramach studiów 
prowadzonych przez szkoły wyższe, jak i wdrażania do zawodu nowozatrudnionych osób.

5  Por. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych (P/09/069); Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (P/11/073).
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Ponad 3 000 kandydatów na nauczycieli ukończyło kształcenie w skontrolowanych szkołach 
wyższych w roku akademickim 2015/2016 r. W ocenie NIK, pozyskali oni wiedzę teoretyczną  
i – w zbyt niskim stopniu – praktyczne umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Po rozpoczęciu 
pracy w szkole nauczyciele stażyści często nie otrzymują odpowiedniego wsparcia merytorycznego 
opiekunów i dyrektorów szkół. Ich plany rozwoju zawodowego są szablonowe – nie odwołują 
się do potrzeby rozwoju konkretnych umiejętności dydaktyczno-wychowawczych stażysty. 
W skontrolowanych szkołach większość opiekunów stażu (80%) nie posiadała odpowiedniego 
przygotowania do pełnienia tej funkcji. 

NIK zwraca uwagę, że w przyjętym modelu kształcenia brakuje wymogów selekcyjnych wobec 
kandydatów na studia nauczycielskie (np. badanie predyspozycji zawodowych). Umiejętności  
(zdolności) do pracy z uczniami nie weryfikuje również w dostateczny sposób system awansu 
zawodowego. W skontrolowanych 20 szkołach stosunkowo niskie wymogi systemu pozwoliły 
wszystkim 122 stażystom na automatyczne przejście na kolejny stopień awansu zawodowego 
(nauczyciela kontraktowego) i tym samym na dalsze zatrudnienie w szkole. 

W latach akademickich 2012/2013–2015/2016 skontrolowane szkoły wyższe stworzyły studentom 
warunki programowe i kadrowe, które umożliwiały im uzyskanie wiedzy teoretycznej niezbędnej 
do pracy w szkołach lub placówkach oświatowych. Stwierdzono, że 15 spośród 38 programów 
kształcenia dla kierunków studiów właściwych dla przedmiotu zostało opracowanych przez 
uczelnie6 w roku akademickim 2012/2013 niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi 
struktury tych dokumentów. Uwzględniono w nich natomiast właściwy zakres treści kształcenia 
(efektów kształcenia) określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,  
w tym wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu oraz 
wprowadzone w 2012 r. nowe standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela. Programy kształcenia (za wyjątkiem 15) zostały zrealizowane w zakresie treści 
kształcenia oraz zaplanowanej liczby godzin zajęć. Uczelnie zapewniły również minimum kadrowe 
właściwe dla badanego poziomu i kierunku studiów, uwzględniając kryteria warunkujące zaliczenie 
nauczycieli akademickich do tego minimum oraz zachowując odpowiednią proporcję liczby 
nauczycieli akademickich do liczby studentów na kierunku studiów. [str. 14–16,18]

Najwyższa Izba Kontroli zauważa natomiast brak systematycznego usprawniania przez skontrolowane 
szkoły wyższe procesu kształcenia kandydatów na nauczycieli w ramach wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości. Uczelnie nie podejmowały skutecznych działań służących doskonaleniu 
programu kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla przedmiotu w ramach wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia – w kontrolowanym okresie wprowadzono zmiany w jednym 
programie nauczania. Odnotowano sukcesywny 10% wzrost liczby osób, które nie obroniły w terminie 
prac dyplomowych i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z odpowiednio 
37% i 47% w roku akademickim 2012/2013 do 47% i 56% w roku akademickim 2014/2015. Należy 
zauważyć, że absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskiwali najniższe wyniki na egzaminie  
maturalnym, tj. od 30 do 49 punktów stanowili łącznie ponad 9% ogółu osób przyjętych  
na kierunki ze specjalnościami nauczycielskimi w latach akademickich 2012/2013–2015/2016,  
przy czym na Uniwersytet Wrocławski (UWr) przyjęto 28% osób z takim wynikiem. [str. 18–19]

6  Nie uwzględniono tu ośmiu spośród 10 badanych programów kształcenia opracowanych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
który skorzystał z możliwości odroczenia wprowadzenia programów o zmienionej strukturze i treści.
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Tylko ponad jedna trzecia studentów kończących studia pierwszego i drugiego stopnia w roku 
akademickim 2015/20167 wskazała, że czuje się przygotowana do wykonywania zawodu 
nauczyciela, natomiast blisko jedna czwarta (24,1%) stwierdziła, że w stopniu „znikomym” i „niskim” 
nabyła praktyczne przygotowanie do realizowania zadań wynikających z roli nauczyciela. Zdaniem 
studentów w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli potrzebne są zmiany, które w sposób 
zdecydowany ukierunkują programy studiów na uzyskanie praktycznych kompetencji (28%). 
Konieczne jest rozszerzenie wymiaru zajęć praktycznych kosztem zajęć teoretycznych (31,5%) 
i zwiększenie znaczenia przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy w szkole (14%). 
Studenci akcentowali również potrzebę wsparcia przez praktyków zarówno w szkole, jak i podczas 
zajęć na uczelni (9,4%). Inną ważną kwestią było przygotowanie kandydatów na nauczycieli 
do ciągłego doskonalenia się (samorozwoju), a  także konieczność selekcji kandydatów  
do wykonywania zawodu nauczycieli. [str. 19–21]

W skontrolowanych szkołach wyższych stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

 − niezaplanowaniu (i nierealizowaniu) na Uniwersytecie Gdańskim w dwóch programach 
kształcenia na kierunku „Filologia polska” (wdrażanych w cyklu kształcenia 2012/2013–2014/2015 
na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz w cyklu 2012/2013–2013/2014 
na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia) praktyki psychologiczno-pedagogicznej 
w wymiarze 30 godzin; 

 − nieujęciu (i niezrealizowaniu) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dwóch 
programach kształcenia na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna” (realizowanych w cyklu  
kształcenia 2012/2013–2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
stopnia) treści nauczania (wymagań szczegółowych) w zakresie języka obcego nowożytnego8;

 − nieuwzględnieniu przez trzy szkoły wyższe (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Gdański) wymagań związanych z obowiązującą  
strukturą programu kształcenia poprzez nieujęcie w 12 z nich minimalnej liczby punktów ECTS, 
którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego. [str. 17]

Dyrektorzy skontrolowanych szkół wykonywali, wynikające z przepisów prawa, zadania związane 
z umożliwieniem nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego realizację 
stażu. Zapewnili oni nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego podstawowe, określone przepisami prawa, warunki do realizacji stażu, tj.: wyznaczyli 
opiekunów stażu, stworzyli nauczycielowi stażyście możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z udziałem opiekuna stażu oraz umożliwili, tak jak innym nauczycielom szkoły,  
udział w posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych. 

Stwierdzono, że tylko 30 (19,8% ogółu) spośród ogółem 151 opiekunów ukończyło formy doskonalenia 
z zakresu awansu zawodowego), w tym wypełniania zadań opiekuna stażu, przy czym za wyjątkiem 
trzech osób były to wyłącznie kilkugodzinne szkolenia. Również znaczna grupa ustalonych opiekunów 
stażu (35, tj. 23%) nie legitymowała się doświadczeniami oraz znaczącymi osiągnięciami zawodowymi 
uwzględniającymi cały okres ich pracy w szkole. Ponadto dodatek funkcyjny przyznany opiekunom 

7  W badaniu ankietowym NIK uczestniczyło 454 studentów kierunków (specjalności) pedagogicznych kończących  
studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016. Badania nie miały charakteru jakościowego,  
stąd jego wyniki służą ilustracji przedstawianych zagadnień.

8  Określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, ze zm.); 
dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy programowej”.
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stażu przez dyrektorów skontrolowanych szkół był zróżnicowany, ale bardzo niski i wyniósł od 30 zł  
do 163 zł miesięcznie, przy czym w 11 szkołach (spośród 20 skontrolowanych) dodatek ten wyniósł 
zaledwie od 30 do 75 zł9. Zdaniem NIK dodatek ten w obecnym wymiarze nie stanowi czynnika 
motywacyjnego do pełnienia funkcji opiekuna stażu. [str. 24–25]

Plany rozwoju zawodowego nie były ukierunkowane na przyrost konkretnych umiejętności 
stażysty, nie uwzględniały również istotnych kompetencji niezbędnych w rozwoju zawodowym. 
Miały one z reguły charakter ogólny, schematyczny, stanowiąc najczęściej zbiór indywidualnych, 
niespójnych zadań (działań), co utrudniało monitorowanie postępów uzyskiwanych przez 
stażystów, a także dokonanie oceny dorobku zawodowego, wymaganej w art. 9c ust. 6 Karty 
Nauczyciela10. Podstawą ich opracowania nie była diagnoza silnych i słabych stron stażysty, 
jego potrzeb i możliwości zarówno merytorycznych, jak i  tych związanych z  rozwojem 
osobowościowym (postaw). Spowodowało to m.in., że działania z zakresu awansu nie były 
powiązane z doskonaleniem zawodowym. W planach nie uwzględniano również innych ważnych 
źródeł warunkujących jego trafność, takich jak plany i programy pracy szkoły na dany rok szkolny, 
współpracę z innymi nauczycielami szkoły i innymi instytucjami oświatowymi. Celem głównym 
prawie wszystkich, tj. 156 planów rozwoju (89%) było uzyskanie stopnia awansu nauczyciela 
kontraktowego, co praktycznie sprowadza rozwój zawodowy nauczyciela do uzyskiwania tego 
stopnia awansu (w 11 planach w sześciu szkołach nie odnotowano żadnych celów). Żaden 
z planów rozwoju nie został sporządzony na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej 
przez dyrektora i w szczególności opiekuna stażu, czy także na podstawie autodiagnozy stażysty. 
Stwierdzono, że 43 plany rozwoju (24,6%) były identyczne (14 planów w pięciu szkołach) 
lub w znacznej mierze podobne (29 planów w pięciu szkołach). [str. 26–28]

W ocenach dorobku zawodowego nauczycieli stażystów, podobnie jak w sprawozdaniach 
z realizacji planów rozwoju zawodowego, opisywane były jedynie czynności nauczycieli w okresie 
stażu, czy też udział w bliżej nieokreślonych formach doskonalenia. W powyższych dokumentach 
nie wykazywano, na czym konkretnie polegało spełnienie wymagań na stopień nauczyciela 
kontraktowego (przyrost osiągnięć – efekty rozwoju zawodowego), jakimi z założenia powinien 
wykazać się nauczyciel po zakończeniu stażu. 

Proces rozwoju zawodowego, sprowadzany w praktyce do uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,  
nie został w ramach sprawowanego przez dyrektorów szkół nadzoru pedagogicznego, poddany 
kontroli (pod względem zgodności z przepisami prawa) lub/i ewaluacji pod względem jego wartości 
dla nauczycieli i szkoły. Dyrektorzy szkół nie planowali i nie sprawowali, poza jednostkowymi 
przypadkami, udokumentowanego nadzoru pedagogicznego nad wdrażaniem planu rozwoju 
zawodowego przez nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. 
Jedyną techniką stosowaną przez dyrektorów, jednak bez zaprogramowanego związku 
z planami rozwoju, była obserwacja (hospitacja) prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych.  
W 11 przypadkach dyrektorzy określili pisemnie zadania opiekuna stażu, tym niemniej nie nadzorowali 
ich realizacji, poza dwoma wyjątkami, w żadnej zaplanowanej formie. Spowodowało to, że dysponowali 
niepełnymi informacjami o jakości wypełnianych przez opiekunów zadań. [str. 29–31]

9  Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego i dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym wynosi odpowiednio 2 647 zł i 3 109 zł (nie zmieniło się od 2012 r.) – por. rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, ze zm.); dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli”.

10  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.), dalej: ustawa Karta Nauczyciela.
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Wszyscy nauczyciele stażyści (122), którzy w skontrolowanym okresie zakończyli staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego i złożyli wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na ten stopień 
awansu, uzyskali ten status na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły. Dyrektorzy 
szkół przestrzegali terminów procedury określonej wymogami prawa związanej z uzyskiwaniem 
przez nauczyciela stażystę stopnia nauczyciela kontraktowego. [str. 32]

Nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela kontraktowego dotyczyły: 

1) nierzetelnego uzasadnienia przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
stażysty;

 Uzasadnienia 33 ocen dorobku zawodowego (27% ogółu badanych) dokonane przez dyrektorów 
sześciu szkół były identyczne (20 ocen) lub ich treść (13 ocen) była w przeważającym zakresie 
tożsama. Ponadto w 102 uzasadnieniach ocen (84%) nie uwzględniono stopnia realizacji planu 
rozwoju zawodowego nauczyciela (ilościowego i jakościowego stopnia realizacji zaplanowanych 
zadań/działań) zgodnie z wymogiem art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela. 

2) nieprawidłowego składu komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez dyrektorów szkół; 

 Skład 37 (30,3%) komisji kwalifikacyjnych powołanych przez dyrektorów dziesięciu szkół,  
spośród ogółem 122 komisji, był niezgodny z postanowieniami art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela. 
Dyrektorzy tych szkół powoływali komisje w składzie dwuosobowym zamiast trzyosobowym. 
W ich składzie nie uwzględniano opiekuna nauczyciela stażysty i przewodniczących zespołów 
przedmiotowych (zespołu wychowawczego), pomimo, że funkcjonowały one w danej szkole, 
powołując w zamian wicedyrektorów szkół, nauczycieli dyplomowanych lub mianowanych, 
a nawet, w jednym przypadku, nauczyciela kontraktowego. 

3) sposobu przeprowadzania przez komisje rozmowy kwalifikacyjnej; 

 Spośród ogółem 367 pytań zadanych przez członków 122 komisji, 43 (11,7%) z nich nie odnosiło się 
do wymagań określonych w § 6 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu 
zawodowego nauczycieli, w związku z § 12 ust. 1 tego rozporządzenia. 

4) braku w protokołach z posiedzenia komisji kwalifikacyjnych informacji o udzielonych 
odpowiedziach na pytania zadane przez ich członków;

 Brak stosownej informacji stwierdzono w 111 protokołach (90,1% ogółu) w 18 szkołach,  
z tego w pięciu przypadkach (4,1% ogółu; w jednej szkole) nie zamieszczono w ogóle informacji 
o udzielonych odpowiedziach, natomiast w 106 protokołach (82,8% ogółu) zamieszczono 
jedynie ogólnie sformułowane stwierdzenie o charakterze wartościującym treść wszystkich 
odpowiedzi udzielonych na pytania lub w ogóle niezwiązane z treścią pytań. Nie wypełniło 
to obowiązku zamieszczania w protokołach informacji o udzielonych przez nauczyciela 
odpowiedziach, o czym stanowi § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
awansu nauczycieli. 

5)  braku w protokołach z posiedzenia komisji kwalifikacyjnych uzasadnienia rozstrzygnięcia 
komisji bądź podanie jego niewłaściwego zakresu przedmiotowego.

 Wystąpiło to w 106 protokołach (86,9% ogółu) w 17 szkołach, z tego w 19 protokołach (15,6% ogółu) 
w czterech szkołach nie zawarto w ogóle uzasadnienia, natomiast w 87 protokołach (71,3% ogółu) 
w 13 szkołach ograniczano je do jednozdaniowego stwierdzenia (lub równoważnika zadania), 
bez związku z istotą uzasadnienia. W ocenie NIK uzasadnienia takie były nierzetelne, ponieważ 
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nie odnosiły się do sposobu, stopnia i zakresu spełniania przez nauczyciela stażystę wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu nauczycieli. Konieczność 
uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej, jako jednego z warunków wpływającego 
na decyzję dyrektora o uzyskaniu przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego, wynika  
z §14 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia. [str. 32–36]

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół jako przewodniczący 
komisji kwalifikacyjnej. Niewłaściwy skład komisji oraz brak uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji, 
w przypadku odwołania się nauczyciela do właściwego organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
mógł stanowić formalną podstawę do unieważnienia wyników jej pracy. 

 2.2  Uwagi końcowe i wnioski

1. Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego i powinien być otoczony szczególną 
troską ze strony państwa ze względu na zakres oddziaływania nauczycieli na kolejne pokolenia uczniów. 

Istotną kwestią rzutującą na dopływ odpowiednich kandydatów do wykonywania tego zawodu 
pozostaje brak badania predyspozycji (zdolności) kandydatów na nauczycieli w procesie 
rekrutacji na studia i systematycznej obserwacji ich postaw i osiągnięć w trakcie studiów. 

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują dodatkowych obowiązkowych 
wymogów rekrutacyjnych wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, 
w ramach których występuje specjalność nauczycielska, badania predyspozycji w postaci testów, 
obserwacji czy rozmowy kwalifikacyjnej. Stosownie do art. 169 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
stanowią wyniki egzaminu maturalnego. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, nie przyniosło zasadniczej 
zmiany w zakresie faktycznego wzmocnienia roli i zaznaczenia praktyk pedagogicznych, które 
obejmują jedynie 150 godzin zajęć praktycznych na pierwszym stopniu kształcenia (studia 
licencjackie)11. Zajęcia te realizowane są zwykle na tym poziomie studiów w trakcie dwóch–trzech 
semestrów, począwszy od drugiego roku studiów. Zdaniem NIK niezbędne jest znaczące 
rozszerzenie wymiaru praktyk (nawet podwojenie liczby godzin zajęć praktycznych) kosztem 
zajęć teoretycznych, wprowadzenie zajęć praktycznych już od drugiego semestru pierwszego 
roku zajęć, a także możliwość prowadzenia zajęć na uczelni ze studentami przez kadrę, która 
jednocześnie realizuje zajęcia w różnego typu szkołach i placówkach lub przeszła taką ścieżkę 
kariery zawodowej. Opinię na temat zbyt niskiego wymiaru i znaczenia praktyk zawodowych 
potwierdzają ankietowani przez NIK studenci specjalności nauczycielskich. Zgłasza je również 
od lat środowisko naukowców12.

2. Model adaptacji zawodowej nowozatrudnionego nauczyciela, realizowany w ramach 
systemu awansu zawodowego, nie spełnia swej roli. Nie sprzyja on koncentrowaniu 
się na  rozpoznaniu predyspozycji (zdolności) do  wykonywania zawodu nauczyciela, 

11  Na przykład 150 godzin zajęć praktycznych stanowiło na UG 7,4% ogólnej liczby godzin studiów pierwszego stopnia 
na kierunku Matematyka. Nie oznacza jednak, że były to zajęcia prowadzone „przy tablicy”.

12  B. Niemierko, Coraz lepiej kształcimy nauczycieli, Nowa Szkoła 1/2015; Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele. 
Wybrane konteksty praktyk pedagogicznych, (red.) J. Grzesiak, Konin 2010.
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rozwijaniu mocnych stron nauczyciela stażysty oraz niwelowaniu niedostatków wiedzy  
i umiejętności. Akcentuje natomiast kwestie proceduralne związane z uzyskaniem stopnia  
awansu zawodowego13.

W opinii NIK, proces adaptacji zawodowej nauczyciela stażysty nie jest ukierunkowany na zmiany 
jakościowe, a więc na kształtowanie postaw oraz przyrost wiedzy i umiejętności. W okresie 
trwania stażu, działania dyrektora szkoły lub opiekuna stażu dotyczą przede wszystkim obszaru 
merytorycznego, z pominięciem wpływu na sferę rozwoju osobistego stażysty. Tymczasem 
nauczyciel spełnia wiele ról, w tym również trudne zadania wychowawcze. Aby radzić sobie 
w złożonej sytuacji szkolnej nie może zatem doskonalić wyłącznie obszaru wiedzy dydaktyczno- 
-metodycznej, lecz powinien rozwijać również kompetencje osobowościowe (umiejętności 
wychowawcze, interpersonalne, zdolność do opanowania emocji, empatię, otwartość).  
Są to obszary ściśle ze sobą powiązane, które wzajemnie na siebie oddziaływają. 

Dziewięciomiesięczny okres stażu o charakterze wprowadzającym do wykonywania zawodu 
nauczyciela jest zbyt krótki, aby ukształtować odpowiednie postawy oraz ugruntować kompetencje 
dydaktyczno-metodyczne służące sprawnemu i efektywnemu wykonywaniu tego zawodu. 

W porównaniu do staży na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, 
które trwają 2 lata i 9 miesięcy, zaledwie dziewięciomiesięczny staż uprawniający do ubiegania się 
o stopień nauczyciela kontraktowego, jest blisko czterokrotnie krótszy (art. 9c ust. 1 pkt 1 i 2 
Karty Nauczyciela)14. Należy zwrócić uwagę, że po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 
w sytuacji największych potrzeb rozwojowych, nauczyciel ten jest praktycznie pozbawiony 
instytucjonalnego wsparcia przez dwa kolejne lata pracy w szkole, po którym to okresie może 
ubiegać się o kolejny stopień awansu (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela). W powyższym kontekście 
wątpliwości budzi również możliwość dokonania rzetelnej oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela stażysty wydawanej przez dyrektora szkoły. Ponadto w tak krótkim, bo zaledwie 
dziewięciomiesięcznym okresie stażu, trudno mówić o „dorobku zawodowym” (osiągnięciach) 
osoby, która dopiero zbiera pierwsze doświadczenia jako nauczyciel i rozpoznaje mechanizmy 
funkcjonowania szkoły i środowiska, w którym funkcjonuje. Na tym tle wydaje się również pozorne 
uprawnienie rady rodziców wynikające z art. 9c ust. 7 Karty Nauczyciela, które dotyczy możliwości 
wyrażenia opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Rada rodziców nie ma 
rzetelnych podstaw poznawczych do sformułowania takiej opinii. Z tego powodu rada wydaje 
w sposób rutynowy pozytywną opinię o pracy nauczyciela lub nie korzysta z tej możliwości, zdając 
sobie sprawę z faktu, że jej nieprzedstawienie nie ma wpływu na postępowanie kwalifikacyjne  
(nie wstrzymuje go). 

13  Por. procedurę uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego. A. Wiłkomirska, A. i Zielińska, A. Ocena system awansu 
zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne. Warszawa 2013, WUW. 

14  Na potrzebę wydłużenia stażu zwracali uwagę eksperci – por. A. Wiłkomirska, Ocena systemu kształcenia nauczycieli.  
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. Jeden z nich stwierdził: Oparta o indywidualny tutoring powinna trwać półtora 
roku, dwa lata i polegać, na stopniowym podejmowaniu coraz bardziej samodzielnych zadań, powinno się stażyście powierzyć 
do rozwiązania jakiś trudny, realny problem pedagogiczny.(…). Zrozumienie, uchwycenie zależności między działaniem  
czy też konkretnymi czynnościami nauczyciela a ich efektami to jeden z najtrudniejszych elementów tej pracy. Za wyjątkiem 
trzech krajów Unii Europejskiej nauczyciele muszą przejść okres próbny przed uzyskaniem stałego zatrudnienia. Okres 
ten, w postaci tymczasowego zatrudnienia, trwa w zależności od kraju od kilku miesięcy do czterech lat (przeciętnie  
ok. dwóch lat). Nauczyciele w okresie próbnym podlegają ocenie końcowej. W tym samym czasie co okres próbny  
ma miejsce program wprowadzający, który może stanowić integralną część okresu próbnego (program taki jest stosowany 
w 17 krajach, przy czym jego długość waha się od kilku miesięcy do dwóch lat). Źródło: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 
2013. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, (Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie) 
Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dalej Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów 
szkół w Europie str. 39–40, 50–51. 
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Istotnej zmiany wymaga również podejście do funkcji opiekuna stażu, która – z uwagi 
na minimalne wynagrodzenie – realizowana jest w większości przypadków społecznie przez 
wyznaczonych do tego zadania nauczycieli. 

Jedyne, wynikające z przepisów prawa, kryterium posiadania stopnia nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego przy powoływaniu na funkcję opiekuna stażu jest wysoce niewystarczające. 
W sytuacji stwierdzonego w trakcie kontroli braku profesjonalnego przygotowania do pełnienia 
funkcji opiekuna stażu, częstego braku dostatecznych osiągnięć zawodowych tych nauczycieli,  
a także najczęściej minimalnego dodatkowego uposażenia finansowego za realizację odpowiedzialnych 
zadań, stworzono ryzyko pozornego zaangażowania instytucji szkoły do adaptacji nowych osób  
do zawodu nauczyciela. Tym samym w praktyce nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie daje 
system awansu w zakresie wspierania nauczyciela rozpoczynającego karierę zawodową. Dodatek 
funkcyjny, z uwagi na niewielki ekwiwalent za zwiększony nakład pracy, stopień jej utrudnienia 
(złożoności) i zwiększony zakres odpowiedzialności, nie stanowi dostatecznego czynnika 
motywacyjnego dla nauczycieli opiekunów stażu, aby w sposób w pełni rzetelny, zaangażowany, 
a tym samym efektywny wykonywali powierzone zadania. Zdecydowanie brakuje w polskim 
systemie stanowiska nauczyciela-mentora, który posiadając specjalistyczne przygotowanie mógłby 
profesjonalnie pokierować ścieżką kariery nowozatrudnionego nauczyciela. 

Zdaniem NIK, nie spełnia również swojej roli komisja kwalifikacyjna przeprowadzająca 
postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego. Komisja ta, jako instytucja wewnątrzszkolna, 
może nie być dostatecznie obiektywna. 

Skład tej komisji (dyrektor, opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego  
lub wychowawczego, w ramach którego pracuje stażysta, albo inny nauczyciel – w przypadku 
niepowołania takiego zespołu) powoduje, że jej członkowie – zaangażowani w proces uzyskiwania 
awansu zawodowego przez stażystę – pośrednio oceniają również wykonaną przez siebie pracę. 
W tej sytuacji istnieje istotne ryzyko w dokonywaniu zobiektywizowanej oceny przez członków 
komisji kwalifikacyjnej. Sprzyja temu również ogólnikowość, niejasność (nieprecyzyjność 
i wieloznaczność) wymagań stawianych kandydatom do stopnia nauczyciela kontraktowego oraz 
brak wskaźników, na podstawie których komisja mogłaby wnioskować, że wymagania zostały 
spełnione15. Nie wprowadzono na przykład kilku kryteriów oceny spełniania wymagań odnoszących 
się do jakości wykonywanej pracy, z których każde powinno być odrębnie oceniane pod względem 
osiągnięcia. Zamiast tego obowiązujące przepisy prawa pozwalają członkom komisji kwalifikacyjnej 
rozstrzygać postępowanie przez uznaniowe głosowanie. W rezultacie powyższego komisje  
m.in. przyzwalają na  uproszczenia, błędy merytoryczne i  językowe w  planach rozwoju 
i sprawozdaniach z ich realizacji oraz w ocenie dorobku zawodowego, nierzetelne sporządzają 
protokoły z posiedzeń i uzasadniają jej rozstrzygnięcia. Ponadto, praktyczny brak zewnętrznego 
nadzoru nad ich pracą, znacząco zmniejsza odpowiedzialność jej członków za podejmowane 
rozstrzygnięcia.

W konsekwencji komisja ta wydaje w praktyce wyłącznie pozytywne rozstrzygnięcia (100% 
w skontrolowanych szkołach), które są wiążące dla dyrektora szkoły podejmującego decyzję 
o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, pod warunkiem stwierdzenia przez niego braku 

15  Por. St. Sławiński, Status zawodowy nauczyciela. Analiza prawna, str. 55–56.
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naruszeń prawa w wydaniu przez komisję powyższego rozstrzygnięcia. Świadczy to o wysokiej 
łatwości (automatyzmie) dostępu do zawodu wobec braku rzetelnej weryfikacji osiągnięć 
zawodowych w tej grupie nauczycieli16. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak mechanizmów służących selekcji kandydatów  
do wykonywania społecznie odpowiedzialnego zawodu nauczyciela – począwszy od braku 
kryteriów rekrutacyjnych na studia wyższe i niemonitorowania przydatności do zawodu 
w trakcie kształcenia, po niespełniającą roli przesiewowej procedurę awansu zawodowego 
z rozmową kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego i egzaminem na stopień 
nauczyciela mianowanego włącznie. 

Powyższą uwagę potwierdzają informacje uzyskane od kuratorów oświaty, z których wynika,  
że latach 2014–2016 spośród ogółem 39 696 nauczycieli stażystów, którzy przystąpili do rozmowy 
kwalifikacyjnej zaledwie 82 osoby (tj. 0,2%) nie uzyskały stopnia nauczyciela kontraktowego. 
W miastach wojewódzkich było to tylko 10 nauczycieli (0,1%) spośród 9 914 osób. Podobnie 
przedstawia się sytuacja na wyższych stopniach awansu zawodowego. Dane przekazane przez 
kuratorów oświaty wskazują, że 170 (0,4%) osób spośród 39 794 nauczycieli kontraktowych,  
którzy przystąpili do egzaminu, nie uzyskało stopnia nauczyciela mianowanego, przy czym w miastach 
wojewódzkich było to 42 nauczycieli stażystów (tj. 0,5%) spośród 8 800 osób. Natomiast w przypadku 
ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego, stopnia tego nie otrzymało 335 (0,7%) osób 
spośród 47 222 przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich jest powszechna z uwagi na prowadzenie 
studiów typu pedagogicznego przez prawie wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. 
Przygotowanie pedagogiczne mogą również uzyskać osoby już zatrudnione w  szkole 
w wyniku ukończenia kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych prowadzonych przez publiczne 
i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Wynika to z faktu stosunkowo niskich kosztów 
uruchomienia i prowadzenia takich studiów, nielimitowania miejsc (na uczelniach niepublicznych) 
oraz popytu na tego typu studia ze strony osób, które nie były w stanie uzyskać miejsca na innych, 
bardziej atrakcyjnych kierunkach studiów. Powszechny dostęp do kształcenia na kierunkach 
pedagogicznych niesie ze sobą również istotne ryzyko zróżnicowania jakości kształcenia 
oferowanego przez szkoły wyższe. 

W tej sytuacji niezbędne wydaje się rozważenie uzyskania uprawnienia do wykonywania 
zawodu na bazie zewnętrznego egzaminu państwowego, który w zobiektywizowany sposób 
sprawdzałby nabyte kompetencje do wypełniania roli nauczyciela. Takie podejście jest 
niezbędne również z uwagi, że brakuje odpowiednich narzędzi selekcji do zawodu nauczyciela. 
Tym bardziej, że to jest możliwe nie tylko poprzez ukończenie studiów na kierunkach stricte 

16  W trakcie kontroli przeprowadzonej na przełomie lat 2007/2008 pn. Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego 
nauczycieli (nr P/07/079) stwierdzono, że w skontrolowanych szkołach 100% nauczycieli stażystów uzyskało akceptację 
komisji kwalifikacyjnej, w wyniku czego dyrektorzy wydali 249 pozytywnych decyzji w sprawie nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego. 

 Por. Rzecz o  reformie edukacji 1997–2001. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2001, s. 55;  
www.solidarnosc.gda.pl/oswiata. W  publikacji tej zamieszczono interesującą wypowiedź pana Wojciecha Książka, 
podsekretarza stanu w MEN w latach 1997–2001, przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Reformy Edukacji, 
który przestrzegał, że (…) awans nie może być czymś formalnym, decyzją z tzw. automatu. (…) dla klarowności systemu  
– w komisjach egzaminacyjnych bądź kwalifikacyjnych powinny zapadać decyzje awansujące rzeczywiście najlepszych: 
nauczycieli i dyrektorów z odpowiednim wykształceniem, z charyzmą, zaangażowanych w pracę z dziećmi, rozwijających 
się zawodowo, będących autorytetami dla kolegów w radzie pedagogicznej, utrzymujących rzeczowe, systematyczne 
kontakty z rodzicami, wspierających i opiekujących się szczególnie nauczycielami stażystami. 
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pedagogicznych prowadzonych przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, lecz również 
poprzez studia podyplomowe oraz kwalifikacyjne kursy pedagogiczne realizowane przez 
publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli.

3. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że przepisy prawne nie są spójne w kwestii awansu 
zawodowego nauczycieli. Dotyczy to wydanego w 2012 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2013 r. w sprawie 
uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli. Niespójność ta wynika przede wszystkim 
z nieuwzględnienia w ostatnim z wymienionych z rozporządzeń (nie zmienionym w podstawowym 
zakresie od 2004 r.17) efektów kształcenia, które absolwent powinien uzyskać po zakończeniu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdaniem NIK może wpływać 
to niekorzystnie na płynne i elastyczne przejście z fazy przygotowania do wykonywania zawodu 
nauczyciela do fazy adaptacji zawodowej w szkole. 

W rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela określono siedem ogólnych, kluczowych efektów kształcenia (osiągnięć),  
a także sformułowano w sposób operacyjny (czynnościowy) – w ramach siedmiu obszarów  
– 42 szczegółowe efekty kształcenia (osiągnięcia), jakimi absolwent powinien charakteryzować się  
po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Brakuje 
natomiast narzędzi do pomiaru, sprawdzenia i weryfikacji oceny tych kompetencji. W rozporządzeniu 
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli zawarto zaledwie cztery ogólnie 
sformułowane wymagania w odniesieniu do nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień 
nauczyciela kontraktowanego, których podstawą nie jest profil osiągnięć absolwenta uczelni 
określony w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Tym samym w szkole, również z uwagi na niestosowanie powyższych standardów kształcenia 
przez dyrektorów szkół i opiekunów stażu (przepisy prawa nie wymagają ich uwzględniania  
przy opracowywaniu planu rozwoju), nie rozpoznaje się na „wejściu” i – w konsekwencji  
– nie uwzględnia poziomu osiągnięć nauczyciela stażysty wyniesionych z uczelni. Dyrektorzy 
i opiekunowie stażu, którzy są zobowiązani do pomocy w opracowaniu planu rozwoju zawodowego 
nie diagnozują mocnych i słabszych stron stażysty, tak aby wyniki tego rozpoznania stanowiły 
podstawę do opracowania efektywnego planu rozwoju. 

4. Kształcenie przyszłych nauczycieli prowadzi wiele różnych instytucji (uniwersytety, politechniki, 
akademie pedagogiczne, akademie ekonomiczne, akademie wychowania fizycznego, akademie 
rolnicze, akademie muzyczne, wyższe szkoły zawodowe, zakłady kształcenia nauczycieli 
i placówki doskonalenia nauczycieli). Rodzi to jednak ryzyko niewystarczającej jakości kształcenia  
oraz ponoszenia przez instytucje publiczne znacznych kosztów związanych z kształceniem 
nadmiernej, nieproporcjonalnej do potrzeb liczby pedagogów, bez możliwości ich zatrudnienia 
w szkołach i placówkach. 

Warto zauważyć, że dane o zakresie prowadzonego przez szkoły wyższe kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela są niekompletne, zarówno w odniesieniu do liczby uczelni 
(również kierunków i specjalności), jak też liczby osób, które uzyskały takie kwalifikacje. Brakuje 
również informacji o absolwentach, którzy uzyskali przygotowanie do zawodu nauczyciela w ramach 

17  Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 1 grudnia 2004 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, ze zm.). 
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studiów podyplomowych. Również w ramach bazy danych Systemu Informacji Oświatowej  
nie są gromadzone dane dotyczące liczby osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy pedagogiczne 
w publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli i spełniają kryteria 
kwalifikacyjne18. Zdaniem NIK, brak tych danych (i tym samym możliwości ich monitorowania)  
m.in. nie pozwala na prowadzenie perspektywicznej polityki na poziomie krajowym i/lub regionalnym, 
służącej przygotowaniu przyszłej kadry nauczycielskiej w powiązaniu z potrzebami rynku pracy19. 

Uwzględniając powyższe wnioski i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi: 

 − do Ministra Edukacji Narodowej o:

1) podjęcie działań legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zmian w ustawie Karta 
Nauczyciela poprzez:

a) wydłużenie okresu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; 

b) określenie okresu pobierania dodatku funkcyjnego przyznanego opiekunowi 
nauczyciela stażysty, przy czym okres ten powinien obejmować wykonywanie przez 
opiekuna wszystkich zadań związanych ze stażem, w tym czynności związanych 
z podsumowaniem stażu realizowanych po jego zakończeniu;

c) wskazanie jednolitej w skali kraju minimalnej procentowej stawki dodatku funkcyjnego 
opiekuna nauczyciela stażysty; 

d) ustalenie dodatkowych wymagań, jakie powinien spełniać nauczyciel, któremu dyrektor 
powierza funkcję opiekuna nauczyciela stażysty, a w szczególności: legitymowanie się 
istotnymi osiągnięciami zawodowymi20, ukończenie formy doskonalenia z zakresu 
kierowania rozwojem zawodowym i prowadzenie tego samego lub pokrewnego 
przedmiotu co stażysta;

2) rozważenie wprowadzenia w ustawie Karta Nauczyciela egzaminu po odbyciu stażu 
uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela, zamiast obowiązującej 
wewnątrzszkolnej rozmowy kwalifikacyjnej;

18  Kwestie powszechności kształcenia pedagogów w zbyt wielu instytucjach i niskiej jakości tego procesu, szerokiej dostępności 
do zawodu oraz braku danych o zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poruszali 
badacze od lat m.in.: A. Wiłkomirska, Ocena kształcenia nauczycieli (postulowano tu m.in. limitowanie liczby kandydatów 
na nauczycieli w zależności od potrzeb systemu oświaty. Ich nadmierna liczba znacznie przewyższa zapotrzebowanie,  
co w  sytuacji niedofinansowania uczelni jest to nieracjonalne i  nieuzasadnione. Kształcenie pedagogów miałoby 
odbywać się wyłącznie w akredytowanych, renomowanych uniwersytetach i akademiach); Raport o stanie edukacji 2010. 
Społeczeństwo w  drodze do wiedzy. Instytut Badań Edukacyjnych 2011. Według autorów tej ostatniej publikacji:  
Dla systemu oświaty nauczyciel „istnieje” wraz z nawiązaniem stosunku pracy, a grupa posiadających formalne kwalifikacje  
do nauczania funkcjonująca poza systemem oświaty jest dla niego „niewidoczna”. 

19  Za wyjątkiem Polski, Belgii (Wspólnota Niemieckojęzyczna), Danii, Cypru i Chorwacji, wszystkie kraje europejskie podjęły 
działania, mające na celu poprawę przewidywania i zaspokajania popytu na nauczycieli. W około połowie krajów stosuje 
się planowanie perspektywiczne (średnio- i długookresowe), aby utrzymać równowagę pomiędzy podażą a popytem 
w zakresie potrzeb dotyczących kadry nauczycielskiej. Planowanie perspektywiczne w zakresie potrzeb dotyczących kadry 
nauczycielskiej jest oparte na obserwowaniu trendów i określaniu scenariuszy w zakresie przyszłego popytu i podaży 
nauczycieli. Analizowane dane obejmują prognozy demograficzne, takie jak wskaźniki urodzeń i migracja, zmiany w liczbie 
studentów kierunków nauczycielskich i zmiany w zawodzie nauczyciela (liczba pracowników odchodzących na emeryturę, 
przejścia na stanowiska niezwiązane z nauczaniem itp.). Źródło: Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół 
w Europie, str. 43.

20  Na przykład: publikacje o charakterze dydaktyczno-metodycznym, prowadzenie laureatów i finalistów konkursów 
i olimpiad wojewódzkich i krajowych, osiąganie z kolejnymi rocznikami danego etapu edukacyjnego dodatnich wskaźników 
Edukacyjnej Wartości Dodanej, prowadzenie form doskonalenia w ramach współpracy z placówkami doskonalenia 
nauczycieli, wdrożenie innowacji pedagogicznych, wykonywanie funkcji: doradcy metodycznego, koordynatora 
doskonalenia wewnątrzszkolnego, (czynnego) egzaminatora, eksperta ds. awansu zawodowego.
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3) doprecyzowanie w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego w sposób pozwalający komisji 
na jednoznaczne określenie poziomu przygotowania nauczyciela stażysty do sprawnego 
wypełniania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 − do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o:

1) przeprowadzenie, wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej, całościowej oceny systemu 
kształcenia kadry nauczycielskiej21;

2) dokonanie zmiany w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie zwiększenia wymiaru godzin zajęć 
praktycznych na studiach pierwszego stopnia; 

3) doprowadzenie do poszerzenia bazy danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie 
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w taki sposób, aby można było 
monitorować: liczbę uczelni publicznych i niepublicznych prowadzących kierunki  
oraz specjalności nauczycielskie, liczbę studentów na tych kierunkach (specjalnościach), 
liczbę osób, które uzyskują corocznie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, 
w tym w trybie studiów podyplomowych oraz pedagogicznego studium wydziałowego 
/międzywydziałowego22; 

 − do dyrektorów szkół o wyznaczanie na opiekuna stażu nauczycieli legitymujących się 
istotnymi osiągnięciami zawodowymi, ukończeniem formy doskonalenia z zakresu 
kierowania rozwojem zawodowym oraz reprezentujących ten sam lub pokrewny przedmiot 
co stażysta. 

21  Ostatnie badanie tego typu odbyło się w 2004 r. na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  
– por. A. Wiłkomirska, Ocena kształcenia nauczycieli.

22  5. Moduł: Kierunki studiów i 6. Moduł: Studenci i absolwenci. 
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 3.1  Kształcenie kandydatów na nauczycieli w publicznych szkołach wyższych

3.1.1. Opracowanie oraz realizacja programów kształcenia 

Piętnaście programów kształcenia dla kierunków studiów właściwych dla przedmiotu 
(spośród 38 zbadanych) zostało opracowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie treści kształcenia i planowanej liczby godzin zajęć. Sytuacja ta spowodowała 
ich niepełne wdrożenie przez skontrolowane uczelnie. Natomiast pięć programów 
studiów podyplomowych zostało opracowanych prawidłowo i zrealizowanych zgodnie 
z założeniami. 

1. W roku akademickim 2015/2016, w porównaniu do roku 2005/2006, liczba studentów  
na kierunkach w ramach których funkcjonowały specjalności nauczycielskie zmniejszyła 
się na trzech uczelniach (Uniwersytet Warszawski – UW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy – UKW, Uniwersytet Szczeciński – USz), natomiast wzrosła na dwóch (Uniwersytet 
Gdański – UG, Uniwersytet Wrocławski – UWr). Powyższy stan wpisuje się w ogólny trend 
spadku liczby studentów na badanych uczelniach w powyższych latach o 31% (z 176 307 osób  
do 121 662 osób), w tym studiujących na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich o 29,2%  
(z 10 613 do 7 510 osób – dane Uniwersytetu Szczecińskiego uwzględnione od roku akademickiego 
2012/2013) – por. Wykres nr 1 i Tabela nr 1.

Wykres nr 1  
Liczba studentów ogółem oraz liczba studentów kierunków i specjalności nauczycielskich skontrolowanych 
uczelni w latach akademickich 2005/2006–2015/2016 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli

3.1. Kształcenie kandydatów na nauczycieli w publicznych
szkołach wyższych 

3.1.1. Opracowanie oraz realizacja programów kształcenia 

Piętnaście programów kształcenia dla kierunków studiów właściwych dla przedmiotu (spośród 38 
zbadanych) zostało opracowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie treści 
kształcenia i planowanej liczby godzin zajęć. Sytuacja ta spowodowała ich niepełne wdrożenie przez 
skontrolowane uczelnie. Natomiast pięć programów studiów podyplomowych zostało opracowanych 
prawidłowo i zrealizowanych zgodnie z założeniami.  

1. W roku akademickim 2015/2016 w porównaniu do roku 2005/2006 liczba studentów na kierunkach w ramach
których funkcjonowały specjalności nauczycielskie zmniejszyła się na trzech uczelniach (Uniwersytet Warszawski
– UW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – UKW, Uniwersytet Szczeciński - USz), natomiast
wzrosła na dwóch (Uniwersytet Gdański – UG, Uniwersytet Wrocławski - UWr). Powyższy stan wpisuje się
w ogólny trend spadku liczby studentów na badanych uczelniach w powyższych latach o 31% (z 176 307 osób do
121 662 osób), w tym studiujących na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich o 29,2% (z 10 613 do 7 510
osób – dane Uniwersytetu Szczecińskiego uwzględnione od roku akademickiego 2012/2013) - por. Wykres nr 1
i Tabela nr 1.
Wykres nr 1 Liczba studentów ogółem oraz liczba studentów kierunków i specjalności nauczycielskich skontrolowanych 
uczelni w latach akademickich 2005/2006-2015/2016.  
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Tabela nr 1  
Liczba studentów oraz kierunków studiów i specjalności nauczycielskich w roku akademickim 2005/2006 i 2015/2016 

Uczelnia 

Liczba studentów w roku akademickim:
Liczba kierunków (K) i specjalności nauczycielskich (S) 

w roku akademickim:

2005/2006 2015/2016
wzrost/spadek 

[w %]
2005/2006 2015/2016

K S K S

UG 1 143 1 997 74,7 15 22 18 25

UW 4 526 2 070 -54,3 5 13 7 12

UWr 281 545 94 6 12 8 40

USz*
2 331  

(rok 2012/2013*)
1 809 -22,4 6 8 8 12

UKW 4 663 1 089 -76,4 9 17 3 3

* brak danych z lat akademickich 2005/2006–2011/2012

Źródło: Wyniki kontroli NIK. 

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w latach akademickich 2005/2006–2015/2016 
liczba studentów na kierunkach nauczycielskich zmniejszyła się z 4 663 do 1 089 osób (428%). 
Radykalnie zmniejszyła się także liczba kierunków i specjalności nauczycielskich. O ile w roku 
akademickim 2005/2006 uczelnia ta prowadziła dziewięć kierunków kształcących kandydatów 
na nauczycieli na 17 specjalnościach, to w roku akademickim 2015/2016 uczelnia kształciła  
tylko na trzech kierunkach ze specjalnościami nauczycielskimi. 

Natomiast odwrotny trend wystąpił na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie nastąpił wzrost liczby osób 
kształcących się na kierunkach (specjalnościach) przygotowujących do wykonywania zawodu 
nauczyciela. Liczba studentów, którzy wybrali specjalności nauczycielskie wzrosła z 1 143 w roku 
akademickim 2005/2006 do 1 997 osób roku 2015/2016, tj. o 854 osoby (o 74,7%), natomiast 
w odniesieniu do liczby kierunków i specjalności odpowiednio z 15 i 22 do 18 i 25. 

2. Uczelnie opracowały 23 spośród ogółem 38 badanych programów kształcenia dla kierunku 
studiów właściwego dla przedmiotu23 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach: 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia24 , Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego25, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4  listopada 2011 r. w sprawie 
wzorcowych efektów kształcenia26 , Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2012 r. w sprawie 

23  Do zbadania zgodności programów nauczania z przepisami prawa i sprawdzenia poprawności ich wdrażania kontrolerzy 
wybrali  w sposób celowy łącznie 46 programów realizowanych w latach akademickich 2012/2013–2014/2015 na pierwszym 
poziomie studiów i w latach 2012/2013–203/2014 na drugim poziomie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 
Nie uwzględniono w zestawieniu ośmiu spośród 10 badanych programów UWr, który skorzystał z możliwości odroczenia 
wprowadzenia programów kształcenia o zmienionej strukturze i treści. Ponadto do zbadania wybrano również, zrealizowane 
w latach akademickich 2014/2015–2015/2016, pięć programów kształcenia studiów podyplomowych odnoszących się  
do przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (po jednym w danej uczelni).

24  Dz. U. z 2011 r. poz. 131, dalej: rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. Od 10 października 2014 r.  
obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U., poz. 1370), dalej: rozporządzenie w sprawie 
warunków prowadzenia studiów z 2014 r.

25  Dz. U. Nr 253, poz. 1520. 

26  Dz. U z 2013 r., poz. 1273.
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standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Ministra 
Edukacji Narodowej z 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W programach tych uwzględniono: 

 − strukturę programu określonej w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia 
studiów z 2011 r.;

 − treść kształcenia (efekty kształcenia) właściwą dla kierunku studiów właściwego dla przedmiotu; 
 − treść kształcenia modułu odpowiedniego dla stopnia studiów w standardach kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 
 − liczbę godzin przypisanych poszczególnym komponentom (zajęciom) odpowiednich  

modułów (2–4) w ww. standardach kształcenia;
 − wymagania szczegółowych (treść kształcenia) podstawy programowej kształcenia ogólnego 

danego przedmiotu właściwych dla poszczególnych etapów edukacji szkolnej. 

Stwierdzono, że powyższe 23 programy kształcenia dla kierunków studiów właściwych  
dla przedmiotów zostały zrealizowane w odniesieniu do treści kształcenia i przyjętej liczby godzin 
zajęć. Dotyczyło to również ośmiu programów kształcenia na UWr, które w roku akademickim 
2012/2013 zostały zaprojektowane i zrealizowane w następnych latach akademickich zgodnie 
ze wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli27 oraz rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12  lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia  
dla poszczególnych kierunków oraz poziomów studiów, a także trybu tworzenia i warunków,  
jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki28. 
Uniwersytet Wrocławski odstąpił od wprowadzania od roku akademickiego 2012/2013 programów 
kształcenia spełniających wymagania określone w art. 2 ust. 1 pkt 14b ustawy Psw oraz uwzględniających 
ww. rozporządzenia. Jak wyjaśnił Prorektor ds. Nauczania uczelnia odroczyła wprowadzenie 
programów nowego typu z uwagi na potrzebę bardziej rzetelnego ich przygotowania. 
W pozostałych 15 spośród 38 programów stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

 − niezaplanowaniu na UG (i nierealizowaniu) w dwóch programach kształcenia na kierunku  
„Filologia polska” (wdrażanych w cyklu kształcenia 2012/2013–2014/2015 na studiach 
niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz w cyklu 2012/2013–2013/2014 na studiach 
niestacjonarnych drugiego stopnia) praktyki psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze  
30 godz. w szkole lub placówce opiekuńczej kształcącej na danym etapie edukacyjnym  
lub etapach edukacyjnych, co było niezgodne z postanowieniami modułu 2. „Przygotowanie 
w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
standardów kształcenia. Stwierdzono, że praktyka psychologiczno-pedagogiczna została 
zrealizowana w formie wykładu. Powyższe studia ukończyło łącznie 17 osób;

 − nieujęciu (i niezrealizowaniu) na UKW w dwóch programach kształcenia na kierunku „Edukacja 
wczesnoszkolna” (realizowanych w cyklu kształcenia 2012/2013–2014/2015 na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) wymagań szczegółowych określonych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
w treści nauczania w zakresie języka obcego nowożytnego; w konsekwencji uczelnia  
nie przygotowywała studentów do kształcenia uczniów w języku obcym;

27  Dz. U. Nr 207, poz. 2110.

28  Dz. U. Nr 164, poz. 1166, ze zm.
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 − nieuwzględnieniu przez trzy szkoły wyższe wymagań związanych z obowiązującą strukturą 
programu poprzez nieujęcie w 12 z nich minimalnej liczby punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego (UKW – w jednym programie, USz – w pięciu 
programach, UG – w sześciu programach). W konsekwencji nie zawarto w programach liczby 
godzin zajęć odpowiedniej do treści kształcenia, jak i nie zrealizowano tych zajęć.

Ponadto, NIK zwraca uwagę, że na Uniwersytecie Wrocławskim program studiów dla kierunku 
„Matematyka” został wprowadzony w trakcie cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 
2012/2013, co naruszało § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów 
z 2011 r., stosownie do którego zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane 
w trakcie cyklu kształcenia. 

W odniesieniu do pięciu zbadanych programów kształcenia studiów podyplomowych  
(po jednym na każdej z uczelni), stwierdzono, że studia te trwały co najmniej dwa semestry  
oraz umożliwiały uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS, tj. spełniały wymagania 
określone w art. 8a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnie określiły również efekty 
kształcenia (wymagania, jakie trzeba spełnić, by ukończyć studia) oraz sposób ich weryfikowania 
i dokumentowania. 

W opinii studentów – uczestników przeprowadzonego przez NIK badania ankietowego  
– programy studiów zawierają zbyt dużo elementów teoretycznych, a znacznie mniej odwołują się  
do praktycznych aspektów wykonywania zawodu nauczyciela. Wątpliwości studentów dotyczą 
przede wszystkim organizacji zajęć (wielkości grup zajęciowych) oraz zbyt niskiej liczby godzin 
poświęconych na zajęcia praktyczne o charakterze dydaktyczno-metodycznym (np. radzenie sobie 
z sytuacjami kryzysowymi w pracy z uczniami). 

Wypowiedzi studentów

1. Programy nauczania studentów – bywa, że są oderwane od rzeczywistości lub z zupełnie innej epoki. 
Bywa, że są naładowane wiedzą, która nie ma absolutnie nic wspólnego z nauczaniem. Przykład: psychologia. 
Zdaję sobie sprawę, że należy znać pewne podstawowe fakty, ale doceniłabym, gdyby nauczono mnie też 
czegoś przydatnego w kontaktach z uczniem. Chociażby umiejętności rozpoznawania zaburzeń psychicznych 
u dzieci albo umiejętnego reagowania na krzywdę dziecka. Przypuszczam, że część studentów nie wiedziałoby  
co zrobić/jak rozmawiać, gdy krzywdzone dziecko poprosi o pomoc. 

2. Zmniejszenie ilości przedmiotów ogólnych na rzecz dydaktyki przedmiotu. Studia zawierają wielką ilość 
treści, która w zawodzie nauczyciela matematyki nie są przydatne. Potrafię obliczać skomplikowane całki, 
dowodzić niezliczoną ilość twierdzeń, a mam problem z zadaniami z matury rozszerzonej.

3. Nauczanie bardziej praktyczne, zwiększenie ilości zajęć z metodyki pracy nauczyciela i praktycznych aspektów 
wykonywania tego zawodu (nie tylko co, ale przede wszystkim jak). Likwidacja zbędnych, nic nie wnoszących 
przedmiotów, na rzecz większej ilości działań praktycznych. Zwiększenie dostępności praktyk zawodowych,  
przez cały tok studiów, a zarazem ograniczenia zbędnej dokumentacji z praktyk. Zwiększenie dostępności  
do pomocy dydaktycznych.

4. Uporządkowanie kolejności zajęć teoretycznych i praktycznych. Pierwsze praktyki w szkole mamy  
po pierwszym roku, natomiast na drugim dopiero mamy dydaktykę historii i praktyczne przygotowanie  
do praktyk, które już były.

5. W planie nauczania powinna znajdować się większa ilość godzin poświęcona na praktyki szkolne, które powinny 
być oddzielone od planu studiów, tzn. studenci powinni np. przez 2–3 miesiące wykonywać praktyki szkole, 
a po tym czasie zacząć rok akademicki, ponieważ tylko wtedy możliwa jest ciągłość prowadzenia zajęć 
w szkole oraz nie koliduje to ze studiami.
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6. Zdecydowanie wiedza uczelniana rozmija się z praktyką. Zbyt mała ilość godzin praktycznych sprawia,  
że studenci/młodzi nauczyciele nie potrafią swej wiedzy wykorzystać i ją przekazać. Potrzebna jest także 
większa ilość godzin z dziedziny prawnej. Jak na lekarstwo zajęć z prawa oświatowego, sposobów radzenia 
sobie z rodzicami czy dyrekcją szkoły.

7. Stanowcze zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych. Położenie większego nacisku na praktyczne 
umiejętności, obecnie na zajęciach z pedagogiki, czy psychologii wykładana jest masa niepraktycznych, 
teoretycznych regułek, które często nijak się mają do rzeczywistości szkolnej. Przedmioty te powinny wykładać 
osoby które mają, bądź miały styczność z młodzieżą szkolną, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem 
pracy w szkole, nie zaś teoretycy, którzy referują wiedzę wyłącznie książkową.

8. Przemyśleniu poddaję program studiów, ponieważ według mnie absurdalne jest powtarzanie tych samych 
treści na wykładach i ćwiczeniach, które tylko różnią się nazwą.

9. Dostosowanie treści zajęć metodycznych do współczesnej pracy z uczniami, więcej zajęć praktycznych, 
popierających teorie, więcej zajęć psychologicznych, uczących prawidłowego podejścia do ucznia, skutecznej 
komunikacji z nim, pozwalających umiejętnie przekazywać wiedzę bez szkody dla jego sfery psychicznej 
i emocjonalnej.

10. Przemyślany program studiów – nie wysyłamy studentów na praktyki na pierwszym roku, tak by wprowadzali 
litery w pierwszych klasach, jeżeli edukacja językowa przewidziana jest dopiero na drugim roku. Warto przemyśleć 
czy zajęcia z filozofii czy andragogiki są potrzebne studentom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  
Lepiej było by poświęcić ten czas na zajęcia z zakresu współpracy z rodzicami (których nie ma w ogóle)  
lub pracy z dziećmi chorymi bądź profilaktyki.

11. Przemyśleniu poddaję program studiów, ponieważ według mnie absurdalne jest powtarzanie tych samych 
treści na wykładach i ćwiczeniach, które tylko różnią się nazwą.

3.1.2. Organizacja i realizacja praktyk pedagogicznych

Uczelnie określiły zasady organizacji praktyk pedagogicznych uwzględniając postanowienia 
określone w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Studentom i słuchaczom zapewniono warunki umożliwiające realizację form aktywności 
w ramach praktyk. Uczelnie udokumentowały swoje działania dotyczące prowadzenia praktyk 
zgodnie z postanowieniami ustalonymi w obowiązujących regulaminach praktyk.

Uczelnie określiły ogólne zasady organizacji praktyk odnoszące się do postanowień określonych 
w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Na tej podstawie 
na kierunkach wybranych do badania w zakresie realizacji praktyk opracowano wydziałowe 
regulaminy praktyk studenckich29, zawierające m.in. zasady zaliczenia praktyk. Przygotowanie 
studentów (słuchaczy) do odbycia praktyk odbyło się poprzez spotkania z opiekunami praktyk 
odbywających się przed rozpoczęciem zajęć. 

Praktyki odbywały się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie, w szkole 
lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. 
Praktyki odbywały się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w uczelni. Przebieg 
praktyk w grupach zajęciowych i zrealizowanie form aktywności, takich jak: wizyty w szkołach, 

29  Badaniem objęto grupy zajęciowe na kierunkach studiów właściwych dla przedmiotu (tożsamych z kierunkami wybranymi 
uprzednio do badania programów kształcenia – za wyjątkiem edukacji wczesnoszkolnej), stacjonarnych i niestacjonarnych, 
pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, które kończą cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016. 
W przypadku, gdy na danym kierunku studiów (z uwzględnieniem formy i poziomu studiów oraz studiów podyplomowych) 
funkcjonowała więcej niż jedna grupa zajęciowa wybrano w sposób celowy jedną z nich. Ponadto wyłącznie w odniesieniu 
do kierunków studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, zbadano 
dokumentację praktyk na próbie wybranych celowo pięciu studentów (słuchaczy).
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obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenia 
zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, 
słuchaczy) dokumentowano w postaci m.in. dziennika praktyk, portfolio, kart pracy, arkuszy 
obserwacji zajęć i konspektów lekcji.

Studentom (słuchaczom) zapewniono możliwość omówienia realizowanych praktyk w trakcie zajęć 
w uczelni. Opiekunowie praktyk ze strony uczelni utrzymywali systematyczny kontakt ze szkołami, 
w których studenci (słuchacze) odbywają praktyki poprzez wizyty w szkołach, kontakt za pomocą 
poczty elektronicznej i telefonicznie.

Uczelnie zapewniły m.in. poprzez odpowiednią umowę/porozumienie ze szkołą i sprawdzenie 
jej możliwości bazowo-kadrowej, opiekę i nadzór opiekuna praktyk ze strony szkoły oraz warunki 
umożliwiające: uzyskanie przygotowania praktycznego w zakresie realizacji zadań wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły, dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
samodzielne opracowanie konspektów lekcji lub scenariuszy zajęć, w oparciu o informacje 
i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk oraz prowadzenie lekcji (zajęć) z zastosowaniem 
technologii informacyjnej. W trakcie praktyk zrealizowano i udokumentowano odpowiednią  
dla danego modułu (2–4) liczbę godzin praktyk. 

Uczelnie nie przeprowadzały w kontrolowanym okresie systematycznych odrębnych badań 
na kierunkach (specjalnościach) pedagogicznych dotyczących wartości realizowanych praktyk 
zawodowych.

Studenci uczestniczący w badaniu ankietowym NIK krytycznie wypowiadali się o wartości 
przygotowania praktycznego (realizowanego już zgodnie z wymogami rozporządzenia z 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  
Ich zastrzeżenia dotyczyły zwłaszcza wymiaru, treści i organizacji praktyk, roli opiekuna praktyki  
w szkole oraz kontroli uczelni nad ich przebiegiem. Akcentowali swoje niedostateczne przygotowanie 
do pracy w szkole w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (m.in. komunikacja z uczniami 
i rodzicami, diagnoza pedagogiczna, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi).

Wypowiedzi studentów

1. Z praktyk zawodowych, które odbywałam 2 lata, nie wyniosłam niestety niczego. Nie byłam zadowolona 
ze sposobu, w jaki prowadziłam lekcje, po prostu wiedziałam, że muszę wyrobić pewną ilość godzin. Znam siebie 
i wiem, że jeśli przygotowuję się np. na korepetycje, to daję z siebie 100%. Uważam, że studenci powinni być lepiej 
motywowani do przeprowadzania interesujących lekcji podczas odbywania praktyk. Powinno też wyznaczać 
wykładowców na mentorów praktyk lub nauczycieli współpracujących z uniwersytetem. W obecnej sytuacji  
to studenci sami wybierają mentorów (a właściwie jakiegokolwiek mentora, który ich przyjmie – dostanie się 
na takie praktyki jest bardzo trudne, ponieważ każda szkoła odmawia przyjęcia). Jako studenci nie znamy 
kompetencji nauczyciela, nie wiemy, czy jesteśmy się w stanie czegoś od niego nauczyć, czy może zajdzie 
odwrotny proces (jak to było w moim przypadku, kiedy to nauczyciele uczyli się ode mnie – paradoks,  
to przecież ja przyszłam się tam czegoś nauczyć!). 

2. Nie jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z obecnie ukształtowanym społeczeństwem. Jesteśmy uczeni 
jak sobie radzić z dziećmi grzecznymi, ale nie mamy umiejętności i wiedzy w jaki sposób rozmawiać z dziećmi 
trudnymi, pobudzonymi. Nie mamy także kompetencji i żadnego przygotowania metodycznego w rozmowach 
z rodzicami, większość kontaktów przeprowadzanych jest intuicyjnie (więcej zajęć z tego zakresu).

3. Uważam, że przedmioty ze specjalizacji w ramach studiów to był stracony czas i lepiej byłoby już od I semestru 
wprowadzić praktyki w szkole, przynajmniej dzień w tygodniu. Uczestnictwo w życiu szkoły, kontakt 
z nauczycielami i dziećmi to najlepszy sposób na dobre przygotowanie do zawodu nauczyciela.
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4. Zmiana charakteru praktyk pedagogicznych (znacznie więcej praktyki w  szkołach – 210 godzin  
to stanowczo za mało); nauka zawodu powinna być prowadzona od początku studiów w szkołach. 

5. Praktyki nie będą miały sensu, jeśli nauczyciel prowadzący nie „zajmie się” studentem; kandydatów 
na nauczycieli nie dziwi brak zaangażowania opiekunów w sytuacji gdy ich wynagrodzenie jest tak minimalne. 

6. Praktyki nauczycielskie powinny być lepiej kontrolowane, m.in. z powodu umawiania się studentów 
z nauczycielami, aby ci podpisali im dokumentację. 

7. Kontrola opiekunów praktyk w szkołach, którzy często zaniedbują swoje obowiązki, co sprawia, że praktyki  
nie mają sensu.

8. W trakcie praktyk nie chodziliśmy na żadne obserwacje z wykładowcami, ponieważ godziny zajęć 
(np. edukacji matematycznej, czy terapii pedagogicznej i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych) zostały skrócone. Było ich za mało w mojej opinii. Co więcej nie mieliśmy możliwości 
rozmawiać „na bieżąco” na temat tego co się na lekcjach działo, omawiać ich. Zostaliśmy wysłani do szkół 
bez części podstaw (edukacji mat.) na praktyki i mieliśmy prowadzić takie zajęcia. Co więcej duża część 
szkół zleconych przez uczelnie nie pozwalała studentom na twórcze działanie, „próbowanie”. W dużej mierze 
musieliśmy realizować to, co zlecił nauczyciel, używając metod, którymi on pracuje. W większości przypadków 
nie było żadnego przełożenia wiedzy teoretycznej z metodyki na praktyki. Szkoły i nauczyciele często  
na to nie pozwalali.

9. Uważam, że zdecydowanie zbyt mało uwagi jest poświęcane na praktykę (mimo że ilość godzin się 
zgadza). Sądzę, że zamiast przez cały semestr robić to samo (każdy student przygotowuje lekcję na wybrany 
przez wykładowcę temat, a potem każdy prezentuje swój pomysł, i tak przez 1,5 godziny w tygodniu  
przez 4 miesiące), wykładowcy i ćwiczeniowcy powinni zapewnić nam większą wiedzę praktyczną.

10. Studia o specjalności nauczycielskiej w bardzo niskim stopniu przygotowują nas do pracy w szkole. 
Moim zdaniem specjalność ta powinna mieć swój odrębny tok niż pozostałe. Zamiast zagłębiać się 
w najgłębsze tajniki matematyki wyższej powinno kłaść się większy nacisk na przygotowanie dydaktyczno- 
-merytoryczne, ponieważ my chcemy uczyć w szkole a nie robić doktorat. W związku z tym 80% studentów 
kończących studia matematyczne wie czym są liczby p-adyczne i o czym mówi twierdzenie Rolle’a, 
a ma problem z wprowadzaniem dzieciom podstawowych pojęć matematycznych (takich jak funkcja  
czy wyrażenie algebraiczne w taki w sposób, żeby większość zrozumiałą czym są). Dzieje się tak dlatego, 
że nikt nam nie mówi jak mamy to robić tak aby dotrzeć do większości uczniów w klasie. Musimy radzić się 
nauczycieli z większym stażem i szukać pomocy w książkach, poradnikach i Internecie narażając się tym 
na śmieszność i kpinę.

11. Ogólnie poziom kształcenia nauczycieli oceniam bardzo słabo, brakuje mu praktycznych podstaw, które 
są traktowane bardzo po macoszemu. Na zajęciach dla nauczycieli prawie wcale nie są poruszane kwestie 
funkcjonowania szkoły i obowiązków wynikających z pracy nauczyciela, chociażby w zakresie przygotowania 
dokumentów czy nawet wypełnienia dziennika. Na praktykach wygląda to różnie i czasem przekazanie takiej 
wiedzy zależy od dobrej woli nauczyciela opiekuna. Po całym bloku pedagogicznym nie dowiedziałam się 
prawie nic o pracy z uczniami z trudnościami w nauce, potrzebującymi indywidualnego nauczania.  
Kiedy chcieliśmy się coś więcej dowiedzieć o uczniach trudnych, mówiono nam, że nie będziemy mieć z takimi 
do czynienia [sic!].

12. Lepiej zorganizowana praktyka nauczycielska, spotkania w celu omówienia takich praktyk są na mojej 
uczelni organizowane sporadycznie, nie omawiamy praktyk na uczelni, udawanie sytuacji szkolnej na zajęciach 
na uniwersytecie jest dla większości bardziej zawstydzające niż pouczające. Dobrym rozwiązaniem, byłoby  
(co miało już miejsce wcześniej) przeprowadzenie lekcji w szkole w obecności ćwiczeniowca z zakresu  
metodyki/dydaktyki, by lepiej zrozumieć swoje błędy. Dla osób, które naprawdę chcą zostać nauczycielami, 
liczba godzin poświęconych na dydaktykę jest także za mała.

13. Więcej praktycznych zajęć z zakresu psychologii i pedagogiki. Warsztatów psychologicznych – dotyczących 
dojrzałości emocjonalnej, empatii, asertywności – cech dobrego wychowawcy, problemów nauczycieli, 
komunikacji z uczniem i rodzicami. 
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3.1.3. Zachowanie przez uczelnie minimum kadrowego30 

Skontrolowane uczelnie zapewniły minimum kadrowe właściwe dla badanego poziomu 
i kierunku studiów, uwzględniając kryteria warunkujące zaliczenie nauczycieli akademickich 
do tego minimum oraz zachowując odpowiednią proporcję liczby nauczycieli akademickich 
do liczby studentów na kierunku studiów.

Uczelnie zapewniły minima kadrowe określone odpowiednio w § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r., tj. dla studiów pierwszego 
stopnia co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich  oraz co najmniej sześciu 
nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, a dla studiów drugiego 
stopnia sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich31 oraz co najmniej sześciu nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

Również w szkołach wyższych zachowano kryteria warunkujące zaliczenie nauczycieli akademickich 
do minimum kadrowego określone w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
warunków prowadzenia studiów z 2011 r. Wszyscy wykładowcy uwzględnieni w powyższym 
minimum odpowiednio do ww. przepisów prawa: posiadali dorobek naukowy w obszarze wiedzy 
odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów, w zakresie właściwej 
dziedziny nauk (matematycznych, humanistycznych i biologicznych), do których odnoszą się efekty 
kształcenia na kierunku oraz byli zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania lub umowy 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów, a uczelnia 
(w przypadku studiów drugiego stopnia) była dla nich podstawowym miejsce pracy. Prowadzili 
także odpowiednią liczbę godzin zajęć dydaktycznych. 

Na wybranych do badania kierunkach studiów wypełniono także wymóg zachowania właściwej 
proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów, 
określony w § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. 

Studenci uczestniczący w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez NIK dostrzegają 
niedostateczne kompetencje kadry prowadzącej zajęcia na uczelniach (m.in. posługiwanie się 
przestarzałymi metodami i technikami w pracy ze studentami, przedstawianiem nieaktualnych 
teorii, brak doświadczenia szkolnego, brak korelacji przedmiotowej).

Wypowiedzi studentów

1. Grono dydaktyków kształcących przyszłych nauczycieli powinno bardziej dostosować metody nauczania 
do sytuacji w obecnej szkole. Aktualnie w programie nauczania studentów korzysta się z przestarzałych 
metod i form pracy dydaktycznej. Należy również zwrócić uwagę, iż wykładowcy nie posiadają doświadczenia 
pedagogicznego w szkole, co znacznie zaniża ich wiarygodność.

2. Wiedzę powinniśmy zdobywać od nauczycieli praktyków, a nie od teoretyków, którzy sami nie wiedzą jakie 
są realia w szkołach. Na uczelni przekazuje się nam całkowicie co innego niż to co widzimy na praktykach 
w szkołach. Zdecydowanie za dużo jest przedmiotów, które są zwyczajnie nie potrzebne, powinno być więcej 
praktyki niż teorii. Na studiach jesteśmy nastawiani na to że obecnie polskie szkolnictwo jest złe i my mamy 
to zmieniać, dostajemy nawet propozycje jak to zrobić. Jednak po praktykach wiem, że wszelkie ograniczenia 

30  Badanie przeprowadzono w odniesieniu do kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, w ramach których 
sprawdzane były programy kształcenia według stanu prawnego obowiązującego w roku akademickim 2012/2013.  
W przypadku wybranego kierunku studiów podyplomowych sprawdzono minimum kadrowe właściwe dla pierwszego 
poziomu studiów. Przepisy prawa nie wprowadzają rozgraniczenia dotyczącego minimum kadrowego w odniesieniu  
do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

31  Samodzielny nauczyciel akademicki – nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego – § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r.
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które mają nauczyciele niestety nie pozwalają na wprowadzanie tych zmian. Na studiach uczą nas fikcji, czegoś czego 
w szkołach nie ma... po co? Gdyby ktoś zapytał mnie czy po tych studiach czuję się bogatsza o wiedzę nauczycielską, 
miałabym problem z odpowiedzią, bo wzbogaciłam się o wielki zakres teorii, jednak jeśli chodzi o praktykę, równie 
dobrze mogłabym być nauczycielem zaraz po maturze, bo od tego czasu moja wiedza praktyczna się nie zmieniła.

3. Nauczyciele akademiccy są nieco oderwani od szkolnej rzeczywistości i żyją w świecie, w którym lekcja  
ma nieskończoną ilość czasu a uczniowie są szalenie zainteresowani jej przebiegiem. Może warto zatrudnić 
na zajęcia więcej zwykłych nauczycieli a mniej – nieco naiwnych idealistów, którzy wymagają ode mnie np. żebym 
licealistom dawała misie w nagrodę za ortografię i urządzała im konkursy na najładniejsze pismo (bo to pobudzi 
ich „ducha rywalizacji”).

4. Radziłbym wielu wykładowcom współpracę ze sobą w celu nie powtarzania materiału który był już przerobiony 
(wiele przedmiotów się pokrywało). 

5. Na moich studiach brak było jednomyślności wśród wykładowców. Niektórzy kształcili nas na nauczycieli 
nowoczesnych, kreatywnych na przykładzie własnego przedmiotu – przerabiając z nami przedmiot w taki 
sposób, w jaki w przyszłości powinniśmy pracować z dziećmi (kreatywna forma zaliczenia, ciekawie prowadzony 
wykład). Inni mieli bardziej tradycyjne, systemowe podejście a ich przedmioty były męczarnią polegającą 
na przepisywaniu slajdów. Oczywiście pierwsza forma bardziej do mnie przemawia i sprawiła, że pokochałam 
ten zawód jeszcze bardziej.

6. Nie neguję kompetencji moich wykładowców, jednak wydaje mi się, że niezależnie od szczebla edukacji 
nauczyciel powinien swoją pracę wykonywać z pasją i umiejętnie przekazywać swoją wiedzę. Dopiero praktyki 
dydaktyczne w szkole i wcześniejsze lektury dodatkowe pozwoliły mi odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości. 
Dodam jeszcze, że tak naprawdę miałam do czynienia dwoma dydaktykami z pasją. Reszta albo nie szła 
z duchem czasu, albo nie potrafiła w przestępny sposób przekazać swojej wiedzy. Jeżeli miałabym jednym 
słowem podsumować te zajęcia, określiłabym je mianem chaosu.

7. Ogromna większość zajęć polega na przygotowywaniu przez studentów prezentacji na wskazane zagadnienie. 
Gdybym chciał sam się uczyć, to czytałbym książki. Od prowadzących i uczelni oczekuję przekazania rzetelnej 
wiedzy specjalistycznej, opartej na doświadczeniu. Suche informacje student potrafi doskonale zdobyć sam.  
Wizja szkoły przekazywana przez prowadzących to w ogromnej większości przypadków obraz całkowicie 
oderwany od rzeczywistości i nie związany z sytuacją obecnie panującą w szkołach. Jedynie rozwój własny 
poprzez uczestnictwo w dużej ilości zajęć dla uczniów, warsztatach, wyjazdach do szkół i wolontariacie  
itp., to nic nie wyniósłbym ze specjalności nauczycielskiej.

8. Wykłady dostosowane do potrzeb studentów, a nie tylko skoncentrowane na przerobieniu danej partii 
materiału. Nie obrażając nikogo, osoby, które uczą jak uczyć, w większości przypadków same mają trudności 
z przekazywaniem niezbędnej wiedzy, osoby te mają wiedzę teoretyczną, gorzej jest z zastosowaniem jej 
w praktyce, także myślę, że warto zacząć od dokształcania wykładowców.

9. Wiedzę powinniśmy zdobywać od nauczycieli praktyków, a nie od teoretyków, którzy sami nie wiedzą jakie 
są realia w szkołach. Na uczelni przekazuje się nam całkowicie co innego niż to co widzimy na praktykach w szkołach. 
Zdecydowanie za dużo jest przedmiotów, które są zwyczajnie nie potrzebne, powinno być więcej praktyki niż teorii. 
Na studiach jesteśmy nastawiani na to że obecnie polskie szkolnictwo jest złe i my mamy to zmieniać, dostajemy 
nawet propozycje jak to zrobić. Jednak po praktykach wiem, że wszelkie ograniczenia które mają nauczyciele 
niestety nie pozwalają na wprowadzanie tych zmian. Na studiach uczą nas fikcji, czegoś czego w szkołach nie ma...
po co? Gdyby ktoś zapytał mnie czy po tych studiach czuję się bogatsza o wiedzę nauczycielską, miałabym problem 
z odpowiedzią, bo wzbogaciłam się o wielki zakres teorii, jednak jeśli chodzi o praktykę, równie dobrze mogłabym 
być nauczycielem zaraz po maturze, bo od tego czasu moja wiedza praktyczna się nie zmieniła.

10. Jestem bardzo rozczarowana poziomem uczelni, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu nauczyciela. Najgorsze 
jest to, że dydaktycy, którzy prowadzą zajęcia ze specjalizacji nie mogą pochwalić się żadnym doświadczeniem 
nauczycielskim. Trudno się więc nie dziwić, że nie potrafią przygotować studentów do tego zawodu.

11. Prowadzący nie pracują w zawodzie, dlatego nie mają żadnego pojęcia, co dzieje się obecnie w szkole, 
niektórzy nie wiedzą nawet, jakie lektury szkolne są w PP [podstawa programowa – przyp. NIK]. Poza tym 
zbyt dużą uwagę skupia się na teoretycznym wymiarze w przygotowaniu do zawodu (mam na myśli czytanie 
mnóstwa artykułów opisujących metody kształcenia i nauczania; większość jest sprzed 40 czy 50 lat  
i nie mają nic wspólnego ani z obecnym systemem edukacji, ani z realiami współczesnej szkoły) a za małą na praktyce. 
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12. Pomimo wielu godzin dydaktyki, brakuje mi zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania 
tego zawodu. Moim zdaniem wykładowcy powinni przedstawiać więcej praktycznych pomysłów na wykorzystanie 
nowoczesnych sposobów w nauczaniu, na zadania, które zainteresują uczniów, a nie tylko wspominać o tym,  
że lekcja nie może być nudna. Skoro nie może być nudna, to niech pokażą nam, jak lekcja może być ciekawa! (…).

3.1.4. Doskonalenie programów kształcenia 

Uczelnie nie podejmowały skutecznych działań służących doskonaleniu programów 
kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla przedmiotu w ramach wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia. 
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskiwali najniższe wyniki na egzaminie 
maturalnym na poziomie podstawowym (tj. w przedziale od 30 do 49 punktów) stanowili 
łącznie 9,3% ogółu osób przyjętych w latach akademickich 2012/2013–2015/2016, przy czym 
na Uniwersytet Wrocławski przyjęto 28% osób z takim wynikiem. Ponadto, odnotowano 
sukcesywny 10% wzrost liczby osób, które nie obroniły w terminie prac dyplomowych 
i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (z odpowiednio 37% i 47% 
w roku akademickim 2012/2013 do 47% i 56% w roku akademickim 2014/2015). 
1. W skontrolowanych uczelniach podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub na jednolite 
studia magisterskie stanowią, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
wyniki egzaminu maturalnego. Na kierunkach studiów, w ramach których występuje specjalność 
nauczycielska, nie skorzystano z możliwości sprawdzenia w sposób systemowy predyspozycji 
studentów do wykonywania zawodu (np. poprzez przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowej, 
testów praktycznych lub/i rozmów indywidualnych, w tym z psychologiem32  i/lub logopedą). 
Również w trakcie studiów, na kierunkach w ramach których występuje specjalność nauczycielska, 
nie sprawdzano i nie wzmacniano w sposób kompleksowy (na poziomie uczelni) predyspozycji 
studentów do wykonywania zawodu, nie licząc działań Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku 
„Matematyka” wspomagających pojedynczych studentów, u których stwierdzono m.in. wady 
wymowy czy potrzebę doskonalenia kompetencji językowych lub/i komunikacyjnych. 
Uczelnie nie ustaliły dodatkowych kryteriów rekrutacji w odniesieniu studiów drugiego stopnia 
na kierunkach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na studiach 
podyplomowych z zakresu przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (nie licząc posiadania 
kwalifikacji wynikających z ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia). 

Dobre praktyki
Pozytywnym wyjątkiem były warunki przyjęcia na Uniwersytet Wrocławski na kierunek „Pedagogika”, 
specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Od roku akademickiego 
2006/2007 podczas postępowania rekrutacyjnego przeprowadzano sprawdzian praktyczny 
z zakresu: poprawności wymowy (poprawność artykulacyjna), pisania tekstu ze „słuchu” (dyktando), 
predyspozycji muzycznych i plastycznych. Na przykład w roku akademickim 2012/2013 na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia przyjęto 55 osób, przy czym 30 kolejnych osób zaliczyło powyższy 
sprawdzian praktyczny, ale uzyskało liczbę punktów niewystarczającą do przekroczenia progu 
rekrutacji, natomiast 30 osób nie zaliczyło sprawdzianu. Od roku akademickiego 2015/2016 
ograniczono wymagania do sprawdzianu z poprawności wymowy i pisania tekstu. 

32  Zgodnie z art. 169 ust. 4 uczelnie może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne tylko w przypadku konieczności 
sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów 
na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów 
objętych egzaminem maturalnym.



 

30

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

Z uwagi na istotny coroczny spadek liczby kandydatów na studia uczelnie rekrutowały na kierunki 
studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela również tych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskiwali najniższe wyniki na egzaminie maturalnym 
na poziomie podstawowym. Na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
na powyższych kierunkach przyjęto w latach akademickich 2012/2013–2015/2016 łącznie  
8,7% osób, które uzyskały z przedmiotu kierunkowego na egzaminie maturalnym wynik  
od 30 do 49 punktów procentowych, przy czym na UW powyższy wskaźnik wyniósł 5,3%, 
natomiast na USz – 15,1% i na UWr – 28,1%. 

Wykres nr 2  
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków studiów ze specjalnościami 
przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela uczelni kontrolowanych, którzy uzyskali z przedmiotu 
kierunkowego na egzaminie maturalnym wynik od 30 do 49 punktów na poziomie podstawowym  
na tle ogólnej liczby osób przyjętych 

Ważniejsze wyniki kontroli 
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przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowej, testów praktycznych lub/i rozmów indywidualnych, w tym z 
psychologiem32 czy/i logopedą). Również w trakcie studiów, na kierunkach w ramach których występuje 
specjalność nauczycielska, nie sprawdzano i nie wzmacniano w sposób kompleksowy (na poziomie uczelni) 
predyspozycji studentów do wykonywania zawodu, nie licząc działań Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku 
„Matematyka” wspomagających pojedynczych studentów, u których stwierdzono m.in. wady wymowy czy 
potrzebę doskonalenia kompetencji językowych lub/i komunikacyjnych.  

Uczelnie nie ustaliły dodatkowych kryteriów rekrutacji w odniesieniu studiów drugiego stopnia na kierunkach 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na studiach podyplomowych z zakresu 
przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (nie licząc posiadania kwalifikacji wynikających z ukończenia 
studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia). 

Pozytywnym wyjątkiem były warunki przyjęcia na Uniwersytet Wrocławski na kierunek „Pedagogika”, specjalność edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Od roku akademickiego 2006/2007 podczas postępowania rekrutacyjnego przeprowadzano 
sprawdzian praktyczny z zakresu: poprawności wymowy (poprawność artykulacyjna), pisania tekstu ze „słuchu” (dyktando), predyspozycji 
muzycznych i plastycznych. Na przykład w roku akademickim 2012/2013 na studia stacjonarne pierwszego stopnia przyjęto 55 osób, 
przy czym 30 kolejnych zaliczyło powyższy sprawdzian praktyczny, ale uzyskało liczbę punktów niewystarczającą do przekroczenia progu 
rekrutacji, natomiast 30 osób nie zaliczyło sprawdzianu. Od roku akademickiego 2015/2016 ograniczono wymagania do sprawdzianu
z poprawności wymowy i pisania tekstu. 

Z uwagi na istotny coroczny spadek liczby kandydatów na studia uczelnie rekrutowały na kierunki studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela również tych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
którzy uzyskiwali najniższe wyniki na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym. Na pierwszy stopień 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na powyższych kierunkach przyjęto w latach akademickich 2012/2013-
2015/2016 łącznie 8,7% osób, które uzyskały z przedmiotu kierunkowego na egzaminie maturalnym wynik od 
30 do 49 punktów procentowych, przy czym na UW powyższy wskaźnik wyniósł 5,3%, natomiast na USz - 15,1% 
i na UWr - 28,1%.
Wykres nr 2 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków studiów ze specjalnościami 
przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela uczelni kontrolowanych, którzy uzyskali z przedmiotu kierunkowego 
na egzaminie maturalnym wynik od 30 do 49 punktów na poziomie podstawowym na tle ogólnej liczby osób przyjętych.  

Studenci uczestniczący w badaniu ankietowym NIK dostrzegają wagę selekcji do wykonywania zawodu 
nauczyciela. Ich zdaniem należałoby podwyższyć wymagania, m.in. wprowadzić egzaminy wstępne, rozmowy 

32 Zgodnie z art. 169 ust. 4 uczelnie może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne tylko w przypadku konieczności sprawdzenia 
uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku 
niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. 
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Studenci uczestniczący w badaniu ankietowym NIK dostrzegają wagę selekcji do wykonywania 
zawodu nauczyciela. Ich zdaniem należałoby podwyższyć wymagania, m.in. wprowadzić 
egzaminy wstępne, rozmowy kwalifikacyjne, testy psychologiczne, aby eliminować na wstępie 
osoby przypadkowe. Wskazują również potrzebę ograniczenia liczby studentów specjalizacji 
nauczycielskiej z uwagi na brak miejsc pracy. 

Wypowiedzi studentów

1. Większa selekcja studentów – możliwość wykonywania pracy nauczyciela dostają czasem ludzie, którzy 
nigdy nie powinni tego robić (brak wiedzy, predyspozycji, umiejętności), a przechodzą dalej, bo uczelnia 
otrzymuje pieniądze z budżetu za każdego studenta.

2. Biorąc pod uwagę niemal całkowitą dominację szkolnictwa państwowego w polskim systemie oświatowym 
wydaje się możliwym i koniecznym takie kształtowanie ilości miejsc na studiach nauczycielskich, by wypełniały 
one możliwie najracjonalniej potrzeby kadrowe polskich szkół, nie tworząc ani nadmiaru, ani niedoboru 
rąk do pracy. Tym samym, by ilość miejsc na studiach nauczycielskich była elementem spójnej, planowej 
i konsekwentnej polityki oświatowej państwa, a nie niezależnej, symultanicznej gry Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Państwo jest organiczną całością, a nauczyciele 
są elementem jego kadr i taką filozofię należy przyjąć, jeśli nie chcemy mieć do czynienia z dalszą deprecjacją 
zawodu nauczyciela oraz z rosnącym bezrobociem wśród osób wykształconych w tym zawodzie. 
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3. Za kształcenie nauczycieli powinny odpowiadać WYŻSZE UCZELNIE PUBLICZNE gdzie edukacja krytyczna 
jest obecna. Uważam, że nieodpowiednio wyedukowany nauczyciel będzie zaniżał poziom edukacji. 
Postulowałabym także działania mające na celu podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. To przecież  
on kształci przyszłych lekarzy, prawników, polityków, urzędników. (…).

4. Należy zrobić WSZYSTKO, aby na te studia dostawały się osoby, które chcą pracować w zawodzie, może 
pomogłoby to odzyskać prestiż tego zawodu i wsparło polską edukację. Moim zdaniem zwiększenie progów 
punktowych i wymagań podczas studiów, zwłaszcza na takiej uczelni jak UW, jest niezbędne. Może należałoby 
również powrócić do wstępnych egzaminów na ten kierunek.

5. Powinno się również sprawdzać potencjalnych nauczycieli, czy są do tego zawodu odpowiedni, a wielu 
znajduje się na tych studiach przypadkowo, co później powoduje zatrudnianie (szczególnie w placówkach 
państwowych) ludzi, którzy nie lubią tego co robią, nie nadają się do tego i swoją „krzywdę” przelewają na dzieci.

6. Wprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, odrzucić tych którzy chcą tylko „skończyć jakieś studia” 
– w przypadku pedagogiki to niestety większość.

7. Wprowadzenie badań przydatności do zawodu (psychologiczno-pedagogicznych) eliminujących 
przypadkowych nauczycieli.

8. Zawód tak ważny jak nauczyciel powinien być poprzedzony egzaminami wstępnymi sprawdzającymi 
kompetencje do w/w pracy.

9. Zmniejszenie liczby miejsc na takich wydziałach, bo trafiają tu ludzie z totalnego przypadku, którzy chcieli 
studiować cokolwiek, a takie studia ich nie „odsiewają”, bo są za łatwe i niejednokrotnie pozwalają studentom 
się przecisnąć pomimo rażącej niewiedzy (…). 

10. Nie powinno być na tę specjalizację przyjmowanych aż tyle osób, gdyż idą tam ludzie, którzy wcale 
nauczycielami być nie chcą i przez to nie przykładają się do studiów. Gdy potem dostaną uprawnienia,  
mogą zmienić zdanie i pracować w szkole, a to nie będzie korzystne dla poziomu kształcenia. 

W większości krajów europejskich przyjęcie na studia kształcące przyszłych nauczycieli  
jest regulowane ogólnymi warunkami przyjęć na studia wyższe, a nie specjalnymi kryteriami 
naboru. Tylko w jednej trzeciej krajów Unii Europejskiej stosowane są dodatkowe metody selekcji 
podczas rekrutacji na studia kształcące przyszłych pedagogów, takie jak: test predyspozycji, 
rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci muszą opowiedzieć, dlaczego chcą zostać 
nauczycielami czy specjalnie opracowany egzamin (pisemny lub ustny) w celu dopuszczenia  
do kształcenia w zawodzie nauczyciela33. Tymczasem, jak dowodzą wyniki badań, jakości systemu 
edukacji nie można oddzielić od jakości przygotowania do zawodu kadry nauczycieli. Klucz  
do wzrostu jakości edukacji szkolnej stanowi w pierwszej kolejności kryterialna rekrutacja (selekcja) 
na studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, równowaga pomiędzy treściami 
teoretycznymi i praktyką zawodową na studiach, prowadzenie tych studiów wyłącznie przez 
uczelnie odpowiednio przygotowane do takiego zadania oraz profesjonalnie prowadzona 
adaptacja zawodowa ukierunkowana na spełnianie coraz to wyższych wymagań. 

 y W Finlandii, która spośród krajów europejskich systematycznie najwyższe wyniki w obszarze ogólnoświatowych 
osiągnięć uczniów, bardzo trudno zostać nauczycielem. Proces rekrutacji bardzo rygorystyczny i tylko najlepsi 
spełniają wysokie kryteria stawiane kandydatom na studia nauczycielskie (selekcja pozytywna). Jedynie 
około 1:10 kandydatów zostaje przyjętych na Wydziały Edukacji w ośmiu fińskich uniwersytetach. Współpraca 
pomiędzy różnymi uczelniami w zakresie przyjęć na studia uległa wzmocnieniu w celu zapewnienia większej 
spójności w zakresie stosowanych wymogów. 

33  Oprac. na podstawie: Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie; Euridice Systemy edukacji w Europie 
– Stan obecny i planowane reformy – Finlandia, oprac.: Fińskie Biuro Eurydice, styczeń 2012 r.; http://eurydice.org.pl/
wp-content/uploads/2014/10/finlandia.pdf; J. Fazlagić, Porównanie systemów edukacji w Polsce i Finlandii, wrzesień 2014 
(prezentacja) SGH w Warszawie; http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DRE/projekty/Documents/szkola-dzis-i-jutro/jan-
fazlagic-porownanie-systemow-edukacji-w-pl-i-w-fi.pdf.
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O przyjęcie na studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 
osiągnęli najwyższe wyniki z trudnego egzaminu maturalnego (konkurs matur), zdali egzamin wstępny na studia 
składający się z egzaminu pisemnego (na bazie podręczników z pedagogiki) i testu zdolności (predyspozycji). 
W niektórych uniwersytetach, w zależności od liczby chętnych, egzamin wstępny obejmuje także sprawdzenie 
w przykładowej (inscenizowanej) sytuacji umiejętności pracy z grupą i nieobowiązkową prezentację umiejętności 
pedagogicznych (badane są zdolności interpersonalne kandydatów oraz poddawani są oni obserwacji  
pod kątem ich zachowań w sytuacjach oddających realia pracy nauczyciela). Najlepsi kandydaci są następnie 
zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną (m.in. są pytani, dlaczego chcą zostać nauczycielami). Studia wyższe 
wyselekcjonowanych kandydatów są opłacane z budżetu państwa. 
W rezultacie zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej pożądanych zawodów wśród młodych osób.  
Status nauczyciela w społeczeństwie fińskim jest bardzo wysoki, porównywalny ze statusem lekarza czy prawnika. 
Stworzono etos pracy nauczyciela, który przyciąga elitę intelektualną społeczeństwa. To nauczycielom  
przypisuje się sukces edukacyjny Finlandii. 

2. Skontrolowane uczelnie wdrożyły wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 
uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku 
studiów 34. Stwierdzono, że szkoły wyższe w różnym zakresie i z różną intensywnością wprowadzały 
te uprawnienia poprzez:

 − bieżące weryfikowanie efektów kształcenia w trakcie procesu kształcenia (UG, USz. UW);

 − dokonywanie ocen nauczycieli akademickich przez studentów (UG, UWr, UW, UKW, USz);

 − dokonywanie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia, które kierownik jednostki 
przedkłada radzie jednostki (UWr, UW, USz; UG); 

 − monitorowanie karier zawodowych absolwentów uczelni (UG, UKW, USz); 

 − dokonywanie analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy (UW, USz).

Na Uniwersytecie Szczecińskim dziekan Wydziału Humanistycznego nie przedkładał na koniec  
roku akademickiego radzie tej jednostki oceny efektów kształcenia co naruszało postanowienia  
§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. oraz z 2014 r.

Działania uczelni (podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni) nie były jednak ukierunkowane 
na specjalności nauczycielskie. Stąd nie stwierdzono wprowadzenia przez szkoły wyższe zmian 
w programach kształcenia, na podstawie wniosków wynikających z ww. działań, obowiązujących 
w cyklu kształcenia od roku akademickiego 2015/2016 (studia pierwszego stopnia) i od roku 
akademickiego 2014/2015 i 2015/2016 (studia drugiego stopnia), za wyjątkiem programu 
kształcenia na kierunku „Historia” na UW (pogram studiów pierwszego stopnia – od roku 2015/2016). 

Uczelnie nie przedstawiły w trakcie kontroli efektów wykorzystywania wniosków z analizy wyników 
monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunków studiów (wartość monitoringu była niska 
z uwagi na nikłe informacje zwrotne), w ramach których prowadzono specjalności nauczycielskie 
a także analiz rynku pracy, na podejmowane przez uczelnie decyzje o zwiększenie lub zmniejszenie 
naboru na powyższe kierunki studiów. 

W trakcie kontroli zebrano opinie studentów kończących studia pierwszego i drugiego stopnia 
w roku akademickim 2015/2016 dotyczące okresu trwania studiów oraz wpływu stworzonych przez 
uczelnię warunków kształcenia (m.in.  programu studiów, kadry akademickiej, praktyk zawodowych) 
na nabycie kompetencji (ogólnych efektów kształcenia) określonych w standardach kształcenia 
przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

34  Dodatkowo, w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia z 2014 r. wskazano, że uczelnia dokonuje 
bieżącej analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.
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Wyniki badania wskazują, że szkoły, do których trafią po studiach kandydaci na nauczycieli będą 
musiały zintensyfikować swoje działania, ponieważ tylko ponad jedna trzecia badanych studentów 
wskazała, że czuje się przygotowana do „wejścia” w zawód nauczyciela (Wykres nr 3). Blisko  
jedna czwarta studentów (24,1%), stwierdziła, że nabyła w stopniu „znikomym” i „niskim” praktyczne 
przygotowanie do realizowania zadań wynikających z roli nauczyciela. Również podobna  
grupa (23,1%) uznała, że na poziomie „znikomym” i „niskim” poznała dydaktykę i metodykę 
działalności pedagogicznej popartej doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu. 
Z kolei blisko jedna trzecia badanych osób (29,3%) wskazała, że w stopniu „znikomym” i „niskim” 
posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań szkoły. 

Wykres nr 3  
Wpływ warunków kształcenia zapewnionych przez uczelnię na osiągnięcia edukacyjne studentów (ogólnych efektów 
kształcenia określonych w standardach kształcenia przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela)
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wykorzystywaniu. Z kolei blisko jedna trzecia badanych osób (29,3%) wskazała, że w stopniu „znikomym” 
i „niskim” posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań szkoły.  

 rozszerzeniu wymiaru zajęć praktycznych (kosztem zajęć teoretycznych) – 177 wskazań (31,5%); 

 położeniu nacisku na praktyczne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkole – 
77 wskazań (13,7%);  

35 Pytanie o kafeterii otwartej.
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Wykres nr 3 Wpływ warunków kształcenia zapewnionych przez uczelnię na osiągnięcia edukacyjne studentów 
(ogólnych efektów kształcenia określonych w standardach kształcenia przygotowujących się do wykonywania zawodu 
nauczyciela). 

 Źródło: Wyniki badania ankietowego NIK.
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Zdaniem prawie trzech czwartych badanych (71,6%) proces kształcenia przyszłych nauczycieli 
wymaga zmian, które powinny polegać (562 wskazań ogółem35) na: 

 − rozszerzeniu wymiaru zajęć praktycznych (kosztem zajęć teoretycznych) – 177 wskazań (31,5%); 
 − położeniu nacisku na praktyczne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy 

w szkole – 77 wskazań (13,7%); 
 − ukierunkowaniu programu studiów na uzyskanie praktycznych kompetencji – 162 wskazania (28,2%); 
 − wsparciu kształcenia przez praktyków w szkole, jak i na uczelni – 53 wskazania (9,4%). 

Ponadto studenci dostrzegają niewystarczające kompetencje kadry akademickiej – 53 wskazania (9,4%), 
potrzebę selekcji do wykonywania zawodu nauczyciela – 25 wskazania (4,4%) oraz niezbędność 
przygotowania ich do ciągłego doskonalenia się – 15 wskazań (2,7%). 
Jako powody wyboru kierunku kształcenia na specjalności nauczycielskiej 33% respondentów wskazało, 
że przejawiało chęć zostania nauczycielem od najmłodszych lat, 28,6% ponieważ lubi dzielić się wiedzą 
z innymi, a 11,9%, że praca jako nauczyciel ich dowartościowuje. Jednak co czwarty student (26,6%),  
który udzielił odpowiedzi m.in. podał, że nie dostał się na inny kierunek/inną specjalizację, nie miał innego 
pomysłu na studia, studia te wydawały się najłatwiejsze i zapewniały możliwość znalezienia zatrudnienia.
Po ukończeniu studiów ma zamiar pracować w szkole 75,5% badanych, natomiast nie zamierza 12,3%, 
a 12,1% nie jest zdecydowanych. Osoby udzielające odpowiedzi „raczej nie” lub „nie” (56 osób)  
jako powód wskazywały m.in.: zbyt niskie zarobki, niski prestiż zawodu nauczyciela, niewystarczające 
przygotowanie do zawodu i brak predyspozycji do uczenia innych. 
3. W ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia uczelnie nie badały jakości 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym kwestii rekrutacji 
na studia, „odsiewu” studentów oraz zdawalności prac dyplomowych i magisterskich w terminie 
zakończenia studiów. Na Uniwersytecie Gdańskim zagadnienie „odsiewu” było monitorowane 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, w tym na potrzeby akredytacji prowadzonej przez PKA,  
co dzięki działaniom korygującym wpłynęło na osiągnięcie zdawalności na poziomie prawie 100%.

Wykres nr 4 
 „Odsiew” studentów na kierunkach studiów, na których prowadzono specjalności nauczycielskie w cyklu kształcenia 
kończącym się w latach akademickich 2012/2013–2014/2015
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 ukierunkowaniu programu studiów na uzyskanie praktycznych kompetencji – 162 wskazania (28,2%); 

 wsparciu kształcenia przez praktyków w szkole, jak i na uczelni – 53 wskazania (9,4%).  

Ponadto studenci dostrzegają niewystarczające kompetencje kadry akademickiej – 53 wskazania (9,4%), 
potrzebę selekcji do wykonywania zawodu nauczyciela – 25 wskazania (4,4%) oraz niezbędność przygotowania 
ich do ciągłego doskonalenia się – 15 wskazań (2,7%).  

Jako powody wyboru kierunku kształcenia na specjalności nauczycielskiej 33% respondentów wskazało, że 
przejawiało chęć zostania nauczycielem od najmłodszych lat, 28,6% ponieważ lubi dzielić się wiedzą z innymi,
a 11,9%, że praca jako nauczyciel ich dowartościowuje. Jednak co czwarty student (26,6%), który udzielił 
odpowiedzi m.in. podał, że nie dostał się na inny kierunek/inną specjalizację, nie miał innego pomysłu na studia, 
studia te wydawały się najłatwiejsze i zapewniały możliwość znalezienia zatrudnienia. 

Po ukończeniu studiów ma zamiar pracować w szkole 75,5% badanych, natomiast nie zamierza 12,3%, a 12,1% 
nie jest zdecydowanych. Osoby udzielające odpowiedzi „raczej nie" lub „nie" (56 osób) jako powód wskazywały 
m.in.: zbyt niskie zarobki, niski prestiż zawodu nauczyciela, niewystarczające przygotowanie do zawodu i brak
predyspozycji do uczenia innych.

3. W ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia uczelnie nie badały jakości kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym kwestii rekrutacji na studia, „odsiewu” studentów
oraz zdawalności prac dyplomowych i magisterskich w terminie zakończenia studiów. Na Uniwersytecie
Gdańskim zagadnienie „odsiewu” było monitorowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, w tym na
potrzeby akredytacji prowadzonej przez PKA, co dzięki działaniom korygującym wpłynęło na osiągnięcie
zdawalności na poziomie prawie 100%.
Wykres nr 4 „Odsiew” studentów na kierunkach studiów, na których prowadzono specjalności nauczycielskie w cyklu 
kształcenia kończącym się w latach akademickich 2012/2013-2014/2015.  

36 Odsetek osób skreślonych w cyklu kształcenia kończącym się w latach akademickich 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 w stosunku 
do liczby osób rozpoczynających studia. 
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35  Pytanie o kafeterii otwartej.

Źródło: Wyniki kontroli NIK. 
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W skontrolowanych uczelniach wskaźnik liczby osób skreślonych z listy studentów w trakcie 
studiów (odsiew)36 systematycznie wzrastał z poziomu 32,5% w roku akademickim 2012/2013 
(941 osób skreślonych wobec 2 949 osób przyjętych na studia) do 42,4% w roku akademickim 
2014/2015 (978 osób skreślonych wobec 2 307 osób przyjętych na studia). Łącznie w badanych 
latach akademickich skreślono z listy ponad jedną trzecią studentów (2 954 osób – 36,4%). 

Przeciętny wskaźnik liczby osób, które nie obroniły w terminie (tj. do 31 października roku, w którym 
kończą się studia) prac dyplomowych i magisterskich37 sukcesywnie zwiększał się na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych z odpowiednio 36,8% i 46,8% w roku akademickim 2012/2013  
do 47,4% i 56,2% w roku akademickim 2014/2015. 

Wykres nr 5  
Zdawalność prac dyplomowych i magisterskich w terminie zakończenia studiów w latach akademickich 
2012/2013–2014/2015 

Ważniejsze wyniki kontroli 
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przyjętych na studia). Łącznie w badanych latach akademickich skreślono z listy ponad jedną trzecią studentów 
(2 954 osób - 36,4%).  

Przeciętny wskaźnik liczby osób, które nie obroniły w terminie (tj. do 31 października roku, w którym kończą się 
studia) prac dyplomowych i magisterskich37 sukcesywnie zwiększał się na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych z odpowiednio 36,8% i 46,8% w roku akademickim 2012/2013 do 47,4% i 56,2% w roku 
akademickim 2014/2015.

Wykres nr 5 Zdawalność prac dyplomowych i magisterskich w terminie zakończenia studiów w latach akademickich 
2012/2013-2014/2015  

Źródło: Wyniki kontroli NIK.  

Wzrost wskaźnika odnotowano na Uniwersytecie Warszawskim, na którym na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych wyniósł on odpowiednio 61% i 60% w roku akademickim 2012/2013 wobec 74% i 74% w roku 
akademickim 2014/2015. Wskaźnik powyższy zmniejszał się jedynie na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wyniósł odpowiednio 28% i 36% w roku akademickim 2012/2013 
wobec 18% i 24% w roku akademickim 2014/2015.  

4. W latach akademickich 2012/2013-2015/2016 (do 31 maja) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego,
który – stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – sprawuje nadzór nad zgodnością
działań uczelni z przepisami prawa i statutem, nie dokonywał czynności w zakresie objętym kontrolą NIK.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała w czterech uczelniach oceny jakości kształcenia na kierunkach 
studiów (ocena programowa), na których prowadzone były specjalności nauczycielskie: UKW (Filologia polska, 
Edukacja techniczno-informatyczna, Wychowanie fizyczne, Matematyka); USz (Matematyka, Wychowanie 
fizyczne, Filologia polska); UG (Historia, Filologia polska); UWr (Biologia, Geografia). W wyniku każdej z 11 
wizytacji PKA wydała ocenę pozytywną nie wskazując nieprawidłowości. W badanym przez NIK okresie PKA 
dokonała w uczelniach publicznych i niepublicznych ogółem 129 ocen jakości kształcenia (ocena programowa) 
na 18 kierunkach studiów, z tego: dwie wyróżniające, 108 pozytywnych, 17 warunkowych i dwie negatywne38. 

37 Odsetek osób, które nie obroniły pracy dyplomowej lub magisterskiej w cyklu kształcenia kończącym się w latach akademickich
2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 (w terminie do 31 października) w stosunku do liczby osób rozpoczynających studia.

38 Informacja uzyskana z PKA w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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Wzrost wskaźnika odnotowano na  Uniwersytecie Warszawskim, na  którym na  studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych wyniósł on odpowiednio 61% i 60% w roku akademickim 
2012/2013 wobec 74% i 74% w roku akademickim 2014/2015. Wskaźnik powyższy zmniejszał 
się jedynie na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
wyniósł odpowiednio 28% i 36% w roku akademickim 2012/2013 wobec 18% i 24% w roku 
akademickim 2014/2015. 

4. W latach akademickich 2012/2013–2015/2016 (do 31 maja) minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego, który – stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – sprawuje  
nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem, nie dokonywał czynności 
w zakresie objętym kontrolą NIK.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała w czterech uczelniach oceny jakości kształcenia 
na kierunkach studiów (ocena programowa), na których prowadzone były specjalności nauczycielskie: 
UKW (Filologia polska, Edukacja techniczno-informatyczna, Wychowanie fizyczne, Matematyka); 

36  Odsetek osób skreślonych w cyklu kształcenia kończącym się w latach akademickich 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 
w stosunku do liczby osób rozpoczynających studia.

37  Odsetek osób, które nie obroniły pracy dyplomowej lub magisterskiej w cyklu kształcenia kończącym się w latach akademickich 
2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 (w terminie do 31 października) w stosunku do liczby osób rozpoczynających studia.
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USz (Matematyka, Wychowanie fizyczne, Filologia polska); UG (Historia, Filologia polska); 
UWr (Biologia, Geografia). W wyniku każdej z 11 wizytacji PKA wydała ocenę pozytywną  
nie wskazując nieprawidłowości. W badanym przez NIK okresie PKA dokonała w uczelniach  
publicznych i niepublicznych ogółem 129 ocen jakości kształcenia (ocena programowa)  
na 18 kierunkach studiów, z tego: dwie wyróżniające, 108 pozytywnych, 17 warunkowych  
i dwie negatywne38.

 3.2  Adaptacja zawodowa nauczycieli stażystów w szkołach publicznych 

3.2.1. Zapewnienie nauczycielowi stażyście warunków do rozwoju zawodowego

Dyrektorzy szkół zapewniali nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień awansu 
nauczyciela kontraktowego podstawowe, określone przepisami prawa, warunki do adaptacji 
zawodowej – wyznaczali opiekunów stażu, umożliwiali obserwację i prowadzenie zajęć 
edukacyjnych z udziałem opiekuna stażu oraz udział w posiedzeniach szkoleniowych rad 
pedagogicznych. 

Plany rozwoju nie były jednak ukierunkowane na przyrost umiejętności stażysty – miały 
z reguły charakter ogólny, schematyczny, stanowiąc najczęściej zbiór indywidualnych, 
niespójnych zadań (zdarzeń), co praktycznie uniemożliwiało ich monitorowanie i ocenę.  
Przy ich sporządzaniu, nie brano pod uwagę silnych i słabych stron stażysty, jego możliwości 
potrzeb rozwojowych zarówno merytorycznych, jak i związanych z kompetencjami 
osobowościowymi. W  planach nie uwzględniono również innych ważnych źródeł 
warunkujących ich trafność – planów i programów pracy szkoły na dany rok szkolny, gdzie 
są wyszczególnione konkretne problemy edukacyjne, a w których rozwiązywaniu mógłby 
uczestniczyć nauczyciel stażysta, a także współpracy z nauczycielami szkoły i innymi 
placówkami oświatowymi. 

W roku szkolnym 2015/2016 struktura stopni awansu posiadanych przez nauczycieli skontrolowanych 
szkół stanowiła odwzorowanie sytuacji istniejącej w tym zakresie w kraju. Dominującą grupę 
stanowili nauczyciele dyplomowani i mianowani – 1 622 (81,4%) – por. Rys. nr 1 i Wykres nr 6. 
Powyższa sytuacja świadczy także o tym, że w strukturze zawodowej zaczynają przeważać 
nauczyciele o dłuższym stażu pracy, co w dalszej perspektywie może wpłynąć niekorzystnie 
na kwestię zastępowalności w zawodzie. Wynika to z zauważalnego od lat stosunkowo niskiego 
dopływu młodych osób do zawodu, spowodowanego niepewną sytuacją na rynku pracy, 
wydłużeniem wieku emerytalnego oraz czynnikami demograficznymi – systematycznym, 
rokrocznym spadkiem liczby uczniów. 

38  Informacja uzyskana z PKA w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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Schemat nr 1  
Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2015/2016  
(stan na 30 września)39

Ważniejsze wyniki kontroli 
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publicznych  

3.2.1. Zapewnienie nauczycielowi stażyście warunków do rozwoju 
zawodowego 

Dyrektorzy szkół zapewniali nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego podstawowe, określone przepisami prawa,  warunki do adaptacji zawodowej – wyznaczali 
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charakter ogólny, schematyczny, stanowiąc najczęściej zbiór indywidualnych, niespójnych zadań
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pod uwagę silnych i słabych stron stażysty, jego możliwości potrzeb rozwojowych zarówno 
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również innych ważnych źródeł warunkujących ich trafność – planów i programów pracy szkoły na dany 
rok szkolny, gdzie są wyszczególnione konkretne problemy edukacyjne, a w których rozwiązywaniu 
mógłby uczestniczyć nauczyciel stażysta, a także współpracy z nauczycielami szkoły i innymi 
placówkami oświatowymi.  
W roku szkolnym 2015/2016 struktura stopni awansu posiadanych przez nauczycieli skontrolowanych szkół 
stanowiła odwzorowanie sytuacji istniejącej w tym zakresie w kraju. Dominującą grupę stanowili nauczyciele 
dyplomowani i mianowani – 1 622 (81,4%) – por. Rys. nr 1 i Wykres nr 6. Powyższa sytuacja świadczy także 
o tym, że w strukturze zawodowej zaczynają przeważać nauczyciele o dłuższym stażu pracy, co w dalszej
perspektywie może wpłynąć niekorzystnie na kwestię zastępowalności w zawodzie. Wynika to z zauważalnego
od lat stosunkowo niskiego dopływu młodych osób do zawodu, spowodowanego niepewną sytuacją na rynku
pracy, wydłużeniem wieku emerytalnego oraz czynnikami demograficznymi – systematycznym rokrocznym
spadkiem liczby uczniów.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wykres nr 6  
Struktura zatrudnienia nauczycieli skontrolowanych szkół według stopni awansu zawodowego  
w roku szkolnym 2015/2016 (stan na 30 września)
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40 Zjawisko tzw. odwróconej piramidy w strukturze awansu zawodowego obserwuje się od roku szkolnego 2008/2009. W tej strukturze 
odwrócone są proporcje - nauczyciele dyplomowani dominują liczbowo, zamiast stanowić czubek piramidy - niewielką grupę 
wyróżniających się nauczycieli, spełniających najwyższe wymagania. W tej sytuacji system awansu nie wspiera zwiększania prestiżu 
zawodu, ponieważ najwyższy poziom awansu zawodowego osiągają praktycznie wszyscy nauczyciele ubiegający  się o ten  stopień. . 
Wysoki odsetek nauczycieli z najwyższym stopniem awansu jest pochodną rozwiązań warunkujących wprowadzenie systemu w 2000 
r. Umożliwiono wtedy grupie ok. 75% nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania uzyskanie z mocy prawa stopnia
nauczyciela mianowanego, co pozwoliło im na uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

41 Z zastrzeżeniem art. 9a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela dotyczącego nauczycieli akademickich. 
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39  W roku szkolnym 2015/2016 (stan na 30 września) było zatrudnionych 679 873 osób, z tego nauczyciele dyplomowani  
– 344 217 osób, nauczyciele mianowani – 167 829 osób, nauczyciele kontraktowi – 105 265 osób, nauczyciele stażyści  
– 31 077 osób i nauczyciele bez stopnia awansu – 31 485 osób (4,6%). Źródło: informacja uzyskana z MEN w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. System awansu zawodowego nauczycieli został wprowadzony 6 kwietnia 2000 r. na mocy 
ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, 
poz. 239, ze zm.). Obowiązujący uprzednio trójstopniowy system specjalizacji, ze względu na niską atrakcyjność finansową 
oraz wysokie wymagania egzaminacyjne, nie cieszył się powodzeniem wśród nauczycieli. Nauczyciele posiadający 
najwyższy III stopień specjalizacji lub klasę mistrzowską pracowali zaledwie na 1 504 etatach wobec 635 198 etatów 
ogółem (nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty łącznie ze szkołami resortowymi, 
bez MON; sprawozdanie o stanie zatrudnienia EN-3 z 10 września 1999 r.). 
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W latach szkolnych 2012/2013–2014/2015, w skontrolowanych szkołach, stopień nauczyciela 
kontraktowego uzyskały łącznie 122 osoby. W roku szkolnym 2015/2016 staż realizowało  
53 nauczycieli, tj. 2,6% spośród ogółu 1 992 nauczycieli zatrudnianych w tych szkołach40.

Nauczyciele stażyści uzyskali ten stopień z mocy prawa41, bez złożenia wniosku, z dniem nawiązania 
stosunku pracy w szkole (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć), rozpoczynając 
tym samym dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego, zgodnie art. 9a ust. 2, 
art. 9c ust.1 i art. 9d ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Dyrektorzy szkół przydzielili nauczycielowi stażyście opiekuna spośród nauczycieli mianowanych 
lub dyplomowanych. Spośród 151 ogółem powołanych przez dyrektorów szkół opiekunów 
nauczyciela stażysty w jednym przypadku stwierdzono, że był to nauczyciel kontraktowy,  
co nie spełniało wymogu z art. 9c ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela stanowiącego, że opiekun stażu 
powinien posiadać stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowego. Opiekunowie 
stażu z czterech szkół nie reprezentowali w dziewięciu przypadkach (5,9% ogółu) tożsamych 
lub pokrewnych przedmiotów/rodzajów zajęć, jak nauczyciele stażyści. Najwyższa Izba Kontroli 
zauważa, że co prawda z przepisów prawa nie wynika jednoznacznie, że opiekun stażu powinien 
prowadzić ten sam lub pokrewny przedmiot, tym niemniej dla początkującego nauczyciela 
przedmiotu/rodzaju istotne jest oddziaływanie dydaktyczne zwłaszcza ze strony doświadczonego 
nauczyciela tego samego przedmiotu, który może wspomóc go w zakresie praktycznego 
planowania pracy, stosowania specyficznych dla przedmiotu metod i technik pracy z uczniami, 
stosowania pomocy dydaktycznych czy zwłaszcza sprawdzania i oceniania osiągnieć uczniów.

Jedynym, określonym przepisami prawa, kryterium wyboru opiekuna jest posiadanie stopnia 
awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, co nie jest równoznaczne z posiadaniem 
osiągnięć zawodowych. Z pragmatyki rozwoju zawodowego wynika, że wybór opiekuna stażu, 
z racji wagi realizowanych przez niego zadań (wprowadzanie nowej osoby do zawodu), powinien 
uwzględniać aspekt posiadania umiejętności z zakresu planowania rozwoju, a nie tylko procedury 
awansu oraz odpowiedniego doświadczenia i dorobku zawodowego osoby desygnowanej  
do pełnienia funkcji opiekuna, tak by mogła ona stanowić profesjonalny wielowymiarowy wzorzec 
dla nowozatrudnionego nauczyciela. 

Tymczasem stwierdzono, że tylko 30 opiekunów (19,8 ogółu) spośród 151 ukończyło kilkugodzinne 
formy doskonalenia (za wyjątkiem trzech osób, które uczestniczyły w dłuższych formach) z zakresu 
procedury awansu zawodowego lub/i wypełniania zadań opiekuna stażu. Z przepisów prawa  
nie wynika bezpośredni wymóg ukończenia formy doskonalenia związanej z rolą opiekuna stażu, 
jednak dyrektor szkoły, jako kierownik zakładu pracy, jest odpowiedzialny za politykę kadrową, 
w tym za zatrudnianie i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez m.in. profilowane 
doskonalenie zawodowe. Do zadań dyrektora należy w powyższym kontekście zapewnienie 
przyszłemu opiekunowi stażu możliwości uprzedniego przygotowania do pełnienia nowych zadań, 

40  Zjawisko tzw. odwróconej piramidy w strukturze awansu zawodowego obserwuje się od roku szkolnego 2008/2009.  
W tej strukturze odwrócone są proporcje – nauczyciele dyplomowani dominują liczbowo, zamiast stanowić czubek piramidy 
– niewielką grupę wyróżniających się nauczycieli, spełniających najwyższe wymagania. W tej sytuacji system awansu  
nie wspiera zwiększania prestiżu zawodu, ponieważ najwyższy poziom awansu zawodowego osiągają praktycznie wszyscy 
nauczyciele ubiegający się o ten stopień. Wysoki odsetek nauczycieli z najwyższym stopniem awansu jest pochodną 
rozwiązań warunkujących wprowadzenie systemu w 2000 r. Umożliwiono wtedy grupie ok. 75% nauczycieli zatrudnionych 
na podstawie mianowania uzyskanie z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego, co pozwoliło im na uzyskanie 
w stosunkowo krótkim czasie stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

41  Z zastrzeżeniem art. 9a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela dotyczącego nauczycieli akademickich.
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w tym m.in. odpowiednie przygotowanie psychologiczne42, i do pracy z osobami dorosłymi. 
Preferowaną formą jest tu co najmniej kilkudziesięciogodzinny kurs ukierunkowany na mentoring, 
coaching czy tutoring.

Również znaczna grupa ustalonych opiekunów stażu (35 z 11 szkół) nie legitymowała się 
doświadczeniami oraz znaczącymi osiągnięciami zawodowymi uwzględniającymi cały okres 
ich pracy w szkole. Stwierdzono, że z pozostałej grupy opiekunów: zaledwie dwóch było 
koordynatorami wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, sześciu z pięciu 
szkół było ekspertami ds. awansu zawodowego, 21 (13,9%) z dziewięciu szkół przewodniczyło 
zespołom zadaniowym (projektowym), 26 (17,2%) z 12 szkół posiadało uprawnienia egzaminatora 
zewnętrznego, 29 (19,2%) z 13 szkół wdrożyło własne programy edukacyjne i programy 
kształcenia (cztery przypadki), 40 (26,5%) z 15 szkół kierowało zespołami przedmiotowymi 
(międzyprzedmiotowymi) lub wychowawczymi, 36 (23,8%) z 13 szkół posiadało laureatów  
bądź finalistów konkursów i olimpiad wojewódzkich i ogólnopolskich. W większości przypadków 
dana osoba legitymowała się dwoma lub więcej osiągnięciami. 

W sytuacji, gdy opiekunowie stażu w większości nie byli właściwie przygotowani do pełnienia  
tej roli, w praktyce nie były w pełni wykorzystane możliwości, jakie daje system awansu w zakresie 
wspierania nauczyciela rozpoczynającego karierę zawodową. 

Dyrektorzy 16 szkół powierzali opiekunom stażu zadania wyłącznie na okres dziewięciu miesięcy, 
natomiast w czterech szkołach na okres dziewięciu, 10 miesięcy lub/i cały na rok szkolny. Zdaniem 
NIK okres powierzenia zadań opiekuna stażu (i tym samym okres wypłacania dodatku funkcyjnego) 
powinien obejmować zarówno okres stażu sensu stricto, jak i okres przypadający bezpośrednio 
po nim (w czerwcu danego roku szkolnego). Wynika to z faktu, że wykonywanie obligatoryjnych 
czynności opiekuna związane z podsumowaniem i oceną stażu (opracowanie projektu oceny 
dorobku zawodowego i pomocy w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego) odbywa się również po jego zakończeniu. 

Wysokość dodatku za pełnienie zadań opiekuna stażu była uzależniona od postanowień 
regulaminu wynagradzania nauczycieli określonego przez organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego prowadzące skontrolowane szkoły, na podstawie art. 30 ust. 6 
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. W regulaminach wyznaczano wynagrodzenie kwotowo 
lub wyznaczając próg procentowy: od 2% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego posiadającego wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym  
do 6% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty posiadającego wyższe 
wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. 

Dodatek funkcyjny przyznany opiekunom stażu przez dyrektorów skontrolowanych szkół  
był istotnie zróżnicowany i wyniósł od 30 zł do 163 zł miesięcznie. Przy czym w 11 szkołach 
dodatek ten mieścił się w granicach od 30 do 75 zł, w siedmiu od 75 zł do 100 zł i w dwóch wyniósł  
106 i 163 zł. Dodatek ten w obecnym wymiarze nie stanowi czynnika motywacyjnego do pełnienia 
funkcji opiekuna stażu, tj. aby w sposób rzetelny, w pełni zaangażowany, a tym samym efektywny 
wykonywał powierzone mu zadanie. Od 1 września 2012 r. do 31 maja 2016 r. w skontrolowanych 
szkołach łączne wynagrodzenie opiekunów nauczycieli stażu wyniosło z powyższego tytułu ogółem 
155,6 tys. zł.

42  T. Garstka: Opiekun nauczyciela. Umiejętności psychologiczne. Poradnik. Wydawnictwa CODN, Warszawa 2003. 
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 y W szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji 
opiekuna stażu (przyznawany łącznie ze sprawowaniem funkcji wychowawcy klasy lub nauczyciela doradcy 
metodycznego/nauczyciela konsultanta) może być znacząco wyższy niż w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ opiekunowi może przysługiwać dodatek od 2% do 20% 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego43. W sytuacji, gdy opiekunem stażu w szkole 
prowadzonej przez organy administracji rządowej jest nauczyciel dyplomowany, który posiada tytuł zawodowy 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym, kwota dodatku od 1 września 2015 r.44 wynosi od 62 do 622 zł. 

 y Dyrektorzy Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy i Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy nie uwzględnili 
10 opiekunom stażu (po pięciu w każdej szkole) należnego dodatku funkcyjnego, w wynagrodzeniu za urlop 
wypoczynkowy co spowodowało zaniżenie wypłaconych im wynagrodzeń o odpowiednio 972 zł i 815 zł. 
Stanowiło to naruszenie art. 67 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 i § 2 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli 45.

W kontrolowanym okresie w dwóch przypadkach dyrektor – stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli – zmienił wyznaczonego nauczycielowi 
opiekuna stażu, co było spowodowane odpowiednio: chorobą opiekuna stażu oraz niemożnością 
wykonywania zadań opiekuna z uwagi na zmianowość pracy świetlicy szkolnej.

W  okresie stażu nauczyciele realizowali plany rozwoju zawodowego, których projekty 
w pięciu przypadkach (w dwóch szkołach) zostały złożone po terminie określonym w § 3 ust 1 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli, a w czterech przypadkach 
(w dwóch szkołach) zostały zatwierdzone przez dyrektora szkoły po terminie określonym w § 3 ust 3 
ww. rozporządzenia46. 

Zgodnie z art. 9c ust. 5 Karty Nauczyciela opiekunowie stażu są zobowiązani do udzielania 
nauczycielom stażystom pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego. W szkołach 
nie dokumentowano wykonywania tego zadania przez opiekunów stażu, dlatego nie można 
jednoznacznie stwierdzić jak pomoc faktycznie przebiegała i na ile była efektywna. W jednostkowych 
przypadkach, w harmonogramach spotkań opiekuna stażu ze stażystą, w planach rozwoju  
i w sprawozdaniach z ich realizacji, wzmiankowano zdawkowo o pomocy opiekunów w opracowaniu 
tego dokumentu. O stosunkowo niskiej jakości oddziaływań opiekunów w zakresie sporządzania 
przez stażystów planów rozwoju – podstawowego instrumentu w procesie adaptacji zawodowej  
– można wnioskować pośrednio na podstawie analizy tych opracowań. 

Plany opracowane przez stażystów, o tabelarycznej strukturze, sformułowane były w sposób 
ogólny w odniesieniu do sposobu sformułowania zadań, działań i terminów realizacji. Odnosiły się  
do czterech wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego określonych 
w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego, tj.:

 − znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

 − umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych  
zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

43  Stosownie do § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494, ze zm.).

44  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416, ze zm.).

45  Dz. U. Nr 71, poz. 737, ze zm.

46  Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia 
rozpoczęcia zajęć. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 
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 − znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem 
uczniów;

 − umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Celem głównym prawie wszystkich, tj. 156 planów rozwoju (89%), było uzyskanie stopnia 
awansu nauczyciela kontraktowego, co praktycznie sprowadza rozwój zawodowy nauczyciela 
do uzyskiwania tego stopnia awansu (w 11 planach w sześciu szkołach nie odnotowano żadnych 
celów). W ten sposób celem awansu staje się nie tyle rozwój zawodowy, lecz zdobycie stopnia awansu 
(rozwój utożsamiany jest z awansem). Tymczasem istotą stażu na tym poziomie jest przygotowanie 
(adaptacja) do wykonywania zawodu nauczyciela – pogłębienie posiadanych już kompetencji 
zawodowych, rozpoznanie i wzmacnianie swoich mocnych stron i niwelowanie słabych stron, 
rozwijanie refleksji zawodowej, budowanie gotowości do ciągłego uczenia się i doskonalenia,  
a w rezultacie przygotowanie się do sprawnego funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej. 

Żaden z planów rozwoju nie został sporządzony na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej 
przez dyrektora i w szczególności opiekuna stażu (czy także na podstawie autodiagnozy stażysty) 
uwzględniającej różne źródła, w tym sytuację szkolną opisaną w planach pracy szkoły obowiązujących 
w danym roku szkolnym47. Przeprowadzenie takiej diagnozy w procesie rozwoju zawodowego 
umożliwia trafne sporządzenie planu rozwoju. W przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko 
jego „niedopasowania” do potrzeb nauczyciela i szkoły. Ponadto bez sprawdzenia umiejętności 
na „wejściu” nie można trafnie określić dokonanego postępu na „wyjściu” (ocena dorobku). 
Tymczasem diagnoza jest podstawą planowania – sprzyja usystematyzowaniu, porządkuje 
obszary pracy, wskazuje kierunki rozwoju (priorytety), co należy udoskonalić i zmienić. Bazując 
na rozpoznanych potrzebach własnych i szkoły, uwzględniając jej możliwości i specyfikę,  
korzystając z wielu źródeł planowania rozwoju, nauczyciel może odpowiednio zaplanować 
różnorodne działania służące rozwijaniu umiejętności i osobowości, zamiast schematycznie 
i akcyjnie wypełniać plan rozwoju kolejnymi niespójnymi działaniami pod kątem potrzeb 
awansu. W szczególności niewykorzystywanym przez dyrektorów, opiekunów i stażystów 
narzędziem do diagnozy lub autodiagnozy, był zoperacjonalizowany katalog efektów kształcenia 
(osiągnięć na zakończenie studiów) określony w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązującym od 21 lutego 2012 r., 
a także kwestionariusz wartości (postaw), analiza SWOT (określenie własnych mocnych i słabych 
stron, potrzeb i możliwości), diagnoza sytuacji wychowawczej oddziałów (lub skorzystanie z takich 
opracowań pedagoga szkolnego i wychowawców oddziałów).

Zasadniczą częścią planów rozwoju zawodowego był harmonogram działań obejmujący: zadania 
do realizacji, sposób ich realizacji, terminy realizacji, oczekiwane efekty/dowody wykonania. 
W planach rozwoju – generalnie – nie uwzględniano kwestii monitorowania i ewaluacji działań, 
osób wspierających i zakresu wsparcia, zasobów i potrzeb szkoły, sposobów wykorzystania 
zdobytych umiejętności w praktyce szkolnej. Zadania nie uwzględniały, poza nielicznymi wyjątkami 
w odniesieniu do pedagoga szkolnego, współpracy stażysty z innymi nauczycielami. Tymczasem 
w rozwiązywaniu problemów niezbędne jest korzystanie z pomocy innych doświadczonych 
nauczycieli.

47  Dyrektorzy 12 szkół wyjaśniali, że prowadzili przed zatrudnieniem stażysty rozmowy kwalifikacyjne (w jednym przypadku 
jej przeprowadzenie zostało udokumentowane). 
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W planach rozwoju, w przypadku zadań odnoszących się do merytorycznych wymagań określonych 
w § 6 ust. 2 pkt 2–4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli, 
określano działania o charakterze dydaktyczno-metodycznym, w tym m.in. opracowywanie 
własnych scenariuszy zajęć, dobieranie form i metod stosownie do celów zajęć oraz umiejętności 
użytkowników, wyszczególniano udział w przedsięwzięciach wychowawczo-opiekuńczych  
w szkole. Jednak w 162 planach rozwoju (93%) nie wskazywano konkretnych umiejętności 
dydaktycznych i  metodycznych właściwych dla przedmiotu/rodzaju zajęć oraz zadań 
wychowawczych, które miałyby być doskonalone. 

Stażyści określając termin realizacji zadań zazwyczaj wskazywali „okres odbywania stażu”, 
„systematycznie” bądź „na bieżąco”, a tylko w nielicznych przypadkach konkretny miesiąc planowany 
na ich realizację. W 65 planach (37%) w 15 szkołach wymieniano osoby wspierające w odniesieniu  
do zadań (działań), natomiast nie wskazano zarówno zakresu, jak i sposobu tego wsparcia. 

Za wyjątkiem pięciu planów rozwoju w jednej szkole, żaden nie zawierał wskaźników osiągnięć 
(kryteriów sukcesu) przyporządkowanych poszczególnym zadaniom (czynnościom), które służyłyby 
późniejszej ocenie postępu w realizacji wskazanych w tych planach działań. 

W 165 planach rozwoju (94%) w 14 szkołach nie został uwzględniony udział stażysty w konkretnych 
formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zgodnych z jego potrzebami i niezbędnych 
dla rozwoju ich umiejętności. W planach tych co najwyżej wskazywano ogólnie na potrzebę 
doskonalenia zawodowego. Nie określano jednak tematyki tych form, a tym bardziej umiejętności, 
które miałby być rozwijane poprzez uczestnictwo w nich. Posługiwano się natomiast ogólnymi 
sformułowaniami typu: „Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, 
pozaszkolnym i samokształceniu”; „Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału 
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym” czy „Uczestnictwo w różnych 
formach doskonalenia zawodowego”. 

Plany rozwoju formułowane były w sposób ogólny i schematyczny. Nie znajdowały się w nich 
odwołania do priorytetów i zadań/projektów określonych w dokumentach szkolnych na dany 
rok szkolny. Jeśli już, to schematyczne zadania (działania) zawarte w planach rozwoju odnosiły się 
w pośredni sposób do ogólnych celów o charakterze ciągłym określonych w planie nadzoru, planie 
doskonalenia, planie wychowawczym i szkolnym programie profilaktyki np.: „rozwiązywanie 
szkolnych problemów wychowawczych”, „doskonalenie posiadanych, aktualizacja wcześniej 
zdobytych oraz uzyskanie nowych kwalifikacji” czy „podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły, 
poprawy efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”.

Tylko w jednym planie rozwoju znajdowała się tematyka zajęć obserwowanych w trakcie stażu, 
natomiast w planach nie wykazywano odpowiednich umiejętności, które miały być obserwowane 
i rozwijane.

Stwierdzono, że 43 plany rozwoju były identyczne (14 w pięciu szkołach) lub w znacznej mierze 
podobne (29 planów w pięciu szkołach). Tymczasem art. 9c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela stanowi 
o realizowaniu przez nauczyciela stażystę własnego planu rozwoju zawodowego, który powinien 
być zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Oznacza to, że plan taki powinien być zindywidualizowany 
oraz dostosowany do profilu nauczyciela i charakteru szkoły, w której odbywa staż.

 y W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku siedem spośród dziewięciu planów 
rozwoju zawodowego było tożsamych w zakresie zawartych w nich treści zadań, form ich realizacji, osób 
wspierających, terminów i dowodów ich realizacji (trzy plany nauczycieli wychowawców świetlicy, dwa plany 
nauczycieli wychowania fizycznego i dwa plany psychologów). 
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 y Analiza zadań ujętych we wszystkich dziewięciu planach w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu nie pozwala 
na stwierdzenie jakiego przedmiotu naucza stażysta. Nie wskazano w planach konkretnych umiejętności 
(grup umiejętności) dydaktycznych i metodycznych właściwych dla przedmiotu/rodzaju zajęć  czy zadań 
wychowawczych niezbędnych dla rozwoju warsztatu zawodowego nauczyciela.

Sporządzane przez nauczycieli stażystów plany rozwoju zawodowego były w ośmiu przypadkach 
modyfikowane w trakcie stażu z powodu zmiany stanowiska przez danego nauczyciela. Modyfikacje 
planów zostały zatwierdzone przez dyrektorów szkół. Tylko w jednym przypadku – w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze – zmiana stanowiska zatrudnienia nauczycieli stażystów  
nie spowodowała odpowiedniej zmiany treści planu rozwoju. 

Dyrektorzy szkół umożliwili nauczycielom stażystom zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1–3 i § 4 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli: 

 − poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania danej szkoły, w tym przepisów związanych 
z jej funkcjonowaniem, sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole 
i przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. 
Informacje o realizacji tego zadania znajdują się w sprawozdaniach z realizacji planu rozwoju 
zawodowego, arkuszach obserwacji/hospitacji oraz wpisach w kartach pracy nauczycieli;

 − obserwację co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu prowadzonej przez opiekuna stażu 
lub innego nauczyciela (w 15 szkołach); obserwacje te nie były w pełni dokumentowane 
w 12 szkołach, jak również w odniesieniu do 85 stażystów (48,6%) brakuje potwierdzenia  
ich omówienia;

 − przeprowadzenie z uczniami co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu w obecności 
opiekuna stażu. Opiekunowie stażu w 11 szkołach nie udokumentowali obserwacji ww. zajęć  
wobec 79 stażystów np. w formie arkuszy obserwacji, w którym potwierdzono by omawianie 
zajęć (udzielnie stażyście informacji zwrotnych oraz wnioski i ewentualne rekomendacje 
dotyczące doskonalenia czynności). 

W żadnej ze szkół nie udokumentowano sposobu i wyników realizacji uwag, wniosków czy zaleceń 
sformułowanych przez opiekunów stażu.

Ustalono, że 15 stażystów (8,6%) z pięciu szkół nie wypełniło obowiązku uczestniczenia  
jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli  
albo prowadzenia zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze 
co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu. 

Powyższa sytuacja wynikała m.in. z braku pisemnego określenia przez dyrektorów szkół 
obowiązków opiekunów stażu oraz sposobu dokumentowania i rozliczania się z zadań.

 y W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu i w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie po dwóch, a w Zespole 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku i w Zespole Szkół w Gdyni po jednym nauczycielu 
stażyście nie spełniło wymogu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego 
nauczycieli, tj. nie uczestniczyło jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych 
nauczycieli z wymaganą częstotliwością (co najmniej jedna godzina zajęć w miesiącu). Także trzech, czterech 
i jeden nauczyciel odpowiednio w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, Zespole Szkół nr 125 w Warszawie, 
Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku a także jeden nauczyciel stażysta w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, nie spełnił wymogu określonego w § 6 ust. 1 pkt 3  
ww. rozporządzenia, tj. nie prowadził zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze 
co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu. 

Wszyscy nauczyciele stażyści uczestniczyli w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli – posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych. Ponadto 103 nauczycieli stażystów 
z 16 szkół uczestniczyło, w różnym wymiarze, w zewnętrznych formach kształcenia, dokształcania 
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i doskonalenia. Również udział w powyższych formach nie był dofinansowywany z budżetu szkół, 
za wyjątkiem trzech osób (z jednej szkoły). Tematyka powyższych form nie była merytorycznie 
wskazana w planach rozwoju zawodowego stażystów (za wyjątkiem dwóch planów w jednej 
szkole), jak również w rocznych planach doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół. 

Dyrektorzy, za wyjątkiem dwóch szkół (w odniesieniu do pięciu stażystów), nie zapewnili stażystom, 
stosownie do § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, pomocy 
merytorycznej i metodycznej placówek i instytucji oświatowych, w szczególności poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i innych placówek i instytucji oświatowych (np. publicznej 
placówki doskonalenia nauczycieli czy biblioteki pedagogicznej). W tej sytuacji jedenastu 
stażystów z ośmiu szkół z własnej inicjatywy (lub doradcy metodycznego) nawiązywało kontakty 
i korzystało ze wsparcia placówek oświatowych, głównie placówek doskonalenia i poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. Tymczasem bezpośredni kontakt z tymi instytucjami, poznanie 
osób, form i metod ich pracy, zakresu uzyskania możliwego wsparcia, tym bardziej w powiązaniu 
z realizacją planów rozwoju, jest nieodłącznym elementem z punktu widzenia dalszego rozwoju 
zawodowego poczatkującego nauczyciela. W planach rozwoju (za wyjątkiem dwóch przypadków) 
brakowało odniesień do korzystania ze wsparcia powyższych instytucji, co może świadczyć 
o niedocenianiu ich roli przez opiekunów stażu, którzy powinni pomóc stażystom w opracowaniu 
efektywnego planu rozwoju. 

D. Walczak, Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego. Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2012

Z wypowiedzi wszystkich badanych dyrektorów szkól i nauczycieli wynika, że podstawowym narzędziem 
z punktu widzenia pracy w zawodzie, zwłaszcza w pierwszych latach, jest dobrze przemyślany i zorganizowany 
system praktyk nauczycielskich. Ponieważ jak najwcześniejsze zmierzenie się z realnymi problemami 
i wyzwaniami pracy w szkole pozwala na efektywniejsze wprowadzenie do zawodu nauczyciela.

W ramach samooceny kompetencji początkujący nauczyciele jako atut wymieniali wiedzę merytoryczną 
z zakresu prowadzonego przedmiotu, jak i metodyki prowadzenia zajęć, a także postawy związane z potrzebą 
systematycznego doskonalenia, poszukiwania interesujących metod prowadzenia zajęć, skuteczniejszego 
nawiązywania kontaktu z uczniami i motywowania ich do nauki. Nauczyciele wśród swoich słabości wymieniali 
problemy z utrzymaniem dyscypliny, trudności w relacjach z uczniami, w tym nieufność wobec uczniów, 
a jednocześnie zbytnią pobłażliwość, brak cierpliwości, opanowania i kierowanie się stereotypami w ocenie 
osiągnięć uczniów. Przyznawali się także do bezradności w zetknięciu z problemami uczniów – rodzinnymi, 
osobistymi, w relacjach z rówieśnikami. Brakowało im też umiejętności wspierających kontakt z rodzicami 
uczniów. Badani zgodnie twierdzili, że ten aspekt pracy jest absolutnie pomijany w procesie kształcenia nauczycieli. 
Ograniczeniem okazało się wykonywanie czynności administracyjno-sprawozdawcze, w tym systematyczność 
w prowadzeniu dokumentacji, jak również nieznajomość prawa oświatowego. Wymieniali także trudności 
z zarządzaniem procesem kształcenia uczniów i czasem pracy. 

Badani równolegle dyrektorzy szkół podkreślali umiejętność wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć 
środków multimedialnych i nowoczesnych technologii informacyjnych. Dyrektorzy nie mieli zastrzeżeń  
do wiedzy merytorycznej nauczycieli, lecz do ich umiejętności praktycznych. Ich zdaniem absolwenci studiów 
nie potrafią: wykorzystać wiedzy teoretycznej w pracy z uczniem, dostosować form i metod pracy do etapu 
edukacyjnego, realizowanych treści nauczania i dynamiki grupy uczniowskiej, projektować procesu kształcenia, 
dopasować używany język, który jest zbyt akademicki, do poziomu poznawczego uczniów. Zdaniem 
dyrektorów początkujący nauczyciele nie wiedzą także, na czym polega funkcja i zadania wychowawcy,  
nie radzą sobie z rozpoznaniem problemów uczniów, które często wykraczają poza trudności z nauką. 
Problemów przysparza im współpraca z innymi nauczycielami, ponieważ nie potrafią pracować zespołowo. 
Nie radzą sobie również z czynnościami administracyjno-sprawozdawczymi, zwłaszcza prowadzeniem 
dziennika, przygotowaniem oceny opisowej ucznia czy przygotowaniem kart osiągnięć ucznia. 
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3.2.2.  Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją zadań przez opiekuna stażu oraz nad wdrażaniem 
planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę 

W skontrolowanych szkołach proces rozwoju zawodowego, sprowadzany w praktyce  
do uzyskiwania stopnia awansu zawodowego, nie został w ramach sprawowanego przez 
dyrektorów szkół nadzoru pedagogicznego, poddany kontroli (pod względem zgodności 
z przepisami prawa) lub/i ewaluacji (pod względem jego wartości dla nauczycieli i szkoły). 
Jedyną techniką stosowaną przez dyrektorów, jednak bez zaprogramowanego związku 
z wdrażanymi przez nauczycieli stażystów planami rozwoju, była obserwacja (hospitacja) 
prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych. W 11 przypadkach dyrektorzy określili pisemnie 
zadania opiekuna stażu, tym niemniej nie nadzorowali, poza nielicznymi wyjątkami, 
w żadnej zaplanowanej formie ich realizacji. Spowodowało to, że dysponowali niepełnymi 
informacjami o jakości wypełnianych przez opiekunów zadań. 

W czterech szkołach, w tym w jednej od 1 września 2015 r., wprowadzono wewnętrzne uregulowania 
określające zasady przeprowadzania i organizacji awansu zawodowego nauczycieli, przy czym 
odnosiły się one do kwestii proceduralnych i dokumentacyjnych pomijając zagadnienia 
merytoryczne. 

Poza dwoma wyjątkami, dyrektorzy nie udokumentowali analizy przedstawionych przez stażystów 
projektów planów rozwoju zawodowego. W jednej szkole dyrektor nakazał skorygowanie 
(dwu lub trzykrotne) ośmiu projektów planów rozwoju przed ich zatwierdzeniem. Akceptacja 
przez dyrektorów planów rozwoju była jedynie czynnością formalną. Zdaniem NIK wymóg 
przedstawienia przez stażystę dyrektorowi projektu planu rozwoju powinien być związany z oceną 
tego projektu pod kątem jego struktury, treści (jakości działań z zakresu rozwoju zawodowego 
i osobowościowego), „zakotwiczenia” w rzeczywistości szkolnej danego roku (związku z planami 
pracy szkoły), czy sposobów jego monitorowania i ewaluacji. 

Dyrektorzy nie wykorzystywali do analizy na przykład takich narzędzi jak lista kontrolna, która mogła 
posłużyć zbadaniu jakości zadań ujętych w planie rozwoju w szczególności pod kątem: wykorzystania 
różnorodnych źródeł do jego opracowania, zawarcia odpowiedniej liczby konkretnych, określonych 
w czasie, spójnych, realnych zadań sformułowanych w sposób zoperacjonalizowany (czynnościowy), 
wskazania sposobu realizacji zadań i określenia ich mierzalnych efektów, uwidocznienia rozwoju 
konkretnych umiejętności, w tym odnoszących się do sfery postaw czy założonej współpracy 
z innymi osobami i instytucjami. Rezygnacja z przeprowadzenia pogłębionej analizy jest de facto 
równoznaczna z pozbawieniem się wpływu dyrektora na sterowanie rozwojem własnej kadry 
pedagogicznej. 

Potwierdzeniem nierzetelnej analizy planów rozwoju przed ich zatwierdzeniem jest fakt,  
że 43 plany rozwoju były identyczne (14 w pięciu szkołach) lub w znacznej mierze podobne  
(29 planów w pięciu szkołach).

W kontrolowanym okresie (2012/2013–2015/2016, do zakończenia kontroli w poszczególnych 
szkołach) dyrektorzy i uprawnione osoby z zespołu kierowniczego obserwowali łącznie 288 spośród 
ogółem 1 510 zajęć dydaktycznych i wychowawczych, które przeprowadzili nauczyciele stażyści, 
w tym w dwóch szkołach 28 zajęć prowadzonych przez stażystów w obecności opiekuna stażu. 
Ponadto dyrektorzy trzech szkół obserwowali 21 zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego 
nauczyciela, którego obserwował stażysta. Na ogółem 175 stażystów zajęcia prowadzone przez 
dziewięć osób w czterech szkołach nie zostały poddane obserwacji.
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W 12 spośród skontrolowanych 20 szkół obserwacje zajęć stażystów aplikujących na kolejne stopnie 
awansu zawodowego ujmowano corocznie w ramach harmonogramów obserwacji (hospitacji) 
zamieszczanych w planach nadzoru pedagogicznego. Nie określano tam jednak tematyki  
tej czynności (jej zakresu i przedmiotu) w danym roku czy też konkretnych umiejętności badanych 
w danej grupie awansu w powiązaniu z planami rozwoju zawodowego. Tematyka obserwacji 
(sprawdzane umiejętności) nie była określona również w planach rozwoju zawodowego 
nauczycieli stażystów ubiegających o stopień nauczyciela kontraktowego. Stosowane przez 
dyrektorów arkusze obserwacji (hospitacji) były standardowymi arkuszami obowiązującymi 
w poszczególnych szkołach. W połowie szkół stosowano nie zmienione od 2009 r. arkusze 
hospitacji oceniająco-kontrolnej lub doradczo-wspomagającej, podczas gdy termin „hospitacja”  
nie funkcjonuje w sferze nadzoru pedagogicznego od ww. roku. W żadnej szkole nie sprofilowano 
treści arkuszy pod kątem potrzeb wynikających z obserwacji zajęć prowadzonych przez 
początkującego nauczyciela czy tym bardziej opiekuna stażu. W rezultacie dyrektorzy podczas 
jednostki lekcyjnej poddawali rutynowej, intuicyjnej, nie związanej częstokroć z rzeczywistymi 
potrzebami danego nauczyciela stażysty, obserwacji często kilkunastu zagadnień tematycznych 
określonych w arkuszach obserwacji/hospitacji. Takie podejście jest sprzeczne z istotą obserwacji, 
ponieważ nie można efektywnie obserwować kilkunastu nakładających na siebie czynności 
nauczyciela. Tym samym wartość udzielanych stażystom informacji zwrotnych o  jakości 
wykonywanych czynności była co najmniej powierzchowna i nie dawała im poglądu jakie 
konkretnie umiejętności uległy pogłębieniu, a jakie należy jeszcze ćwiczyć. Jedynie w 11 szkołach 
potwierdzono (udokumentowano) omawianie wyników obserwacji (hospitacji) prowadzonej 
przez dyrektorów z nauczycielami stażystami i opiekunami stażu. 

Dyrektorzy ośmiu szkół sformułowali w wyniku obserwacji (hospitacji) zajęć prowadzonych przez 
stażystów i opiekunów łącznie 127 wniosków i uwag (od jednego do 69), a ponadto w trzech szkołach 
64 zalecenia (w tym w jednej szkole sześć skierowanych do opiekunów). Sposób sformułowania 
wniosków, uwag i rekomendacji przez dyrektorów szkół wskazuje na brak umiejętności operacyjnego 
nazwania czynności (umiejętności). Tym samym możliwości wykorzystania zaleceń przez stażystów 
służących usprawnianiu własnych umiejętności znacząco zmniejszały się. Co więcej w żadnej 
ze szkół nie udokumentowano realizacji wniosków i rekomendacji wskazanych w arkuszach 
hospitacji (obserwacji) przez dyrektora szkoły, co może świadczyć o stosunkowo niskiej rzetelności, 
skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego w tym zakresie.

Dyrektorzy szkół, na podstawie wyników sprawowanego nadzoru, w tym obserwacji zajęć,  
a także propozycji opiekuna stażu i nauczyciela stażysty nie skierowali nauczycieli stażystów 
w trakcie stażu na niezbędne zewnętrzne formy doskonalenia, udział w których pozwoliłby stażyście 
na wzmocnienie swoich umiejętności.

Dyrektorzy nie nadzorowali w sposób zaplanowany sprawności i efektywności realizacji zadań 
przez opiekunów stażu, w tym nie monitorowali (za wyjątkiem jednej szkoły), nie korygowali 
i nie oceniali ich działań w sposób udokumentowany. Z ustaleń kontroli wynika, że sprawowany 
był w tym zakresie bieżący, nieudokumentowany nadzór, polegający na rozmowach i wymianie 
poglądów dotyczących realizowanych przez opiekunów zadań. Nawet jeśli dyrektorzy (w trzech 
szkołach) obserwowali zajęcia prowadzone przez opiekuna w obecności stażysty, to przedmiotem 
obserwacji nie był np. sposób, zakres i przedmiot informacji zwrotnych udzielanych stażyście  
po przeprowadzonych zajęciach. 
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Dyrektorzy 11 szkół określili pisemnie zadania opiekuna stażu, w tym w dwóch szkołach w ramach 
wewnętrznej procedury awansu, przy czym stanowiło to faktyczne powtórzenie zadań określonych 
w ustawie Karta Nauczyciela. Za wyjątkiem trzech szkół, w tym w jednej nieobligatoryjnie,  
nie wskazali opiekunom w ramach powyższych zadań wymogu dokumentowania i sprawozdania 
z realizacji zleconych zadań. O nieskutecznym monitorowaniu działań opiekunów stażu świadczy 
fakt, że piętnastu stażystów z pięciu szkół nie wypełniło obowiązku uczestniczenia jako obserwator 
w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli albo prowadzenia zajęć 
z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny 
zajęć w miesiącu. 

3.2.3.  Wdrażanie procedury uzyskiwania przez nauczyciela stażystę stopnia nauczyciela 
kontraktowego

Wszyscy nauczyciele stażyści (122), którzy w skontrolowanym okresie zakończyli staż 
na stopień nauczyciela kontraktowego i złożyli wniosek o postępowanie kwalifikacyjne, 
uzyskali ten stopień awansu na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły. 
Dyrektorzy szkół przestrzegali terminów procedury określonej wymogami prawa związanej 
z uzyskiwaniem przez nauczyciela stażystę stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego sposobu uzasadnienia przez 
dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nieprawidłowego składu 
komisji kwalifikacyjnej powoływanej przez dyrektorów szkół, sposobu przeprowadzania 
przez komisję rozmowy kwalifikacyjnej, nierzetelnego udokumentowania przebiegu pracy 
komisji i uzasadnienia jej rozstrzygnięć.

Cztery osoby spośród 175 nauczycieli stażystów, którzy w kontrolowanym przez NIK okresie 
rozpoczęli staż w szkołach, nie posiadały wymaganych kwalifikacji zawodowych do nauczania 
przedmiotów48, ponieważ nie legitymowały się przygotowaniem pedagogicznym, co jest niezbędnym 
warunkiem ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 y W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu trzech nauczycieli stażystów nie posiadało przygotowania 
pedagogicznego legitymując się natomiast wymaganym poziomem wykształcenia kierunkowego. Dyrektor 
szkoły, stosując art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela, nawiązał z nimi stosunek pracy, bez złożenia przez nich pisemnego 
zobowiązania do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Zdaniem NIK nauczyciele 
stażyści nieposiadający wymaganego przygotowania pedagogicznego, przy podjęciu zatrudnienia powinni 
składać pisemne zobowiązanie do uzyskania wymaganego przepisami prawa przygotowania pedagogicznego 
(w trakcie odbywania stażu dwie osoby uzyskały przygotowanie pedagogiczne, natomiast trzeci nauczyciel 
rozpoczął odpowiednie studia podyplomowe).

Wszyscy nauczyciele stażyści, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela kontraktowego 
w kontrolowanych szkołach, złożyli sprawozdania z realizacji planów rozwoju w terminie 
przewidzianym przepisami prawa, tj. 30 dni od dnia zakończenia stażu. Sprawozdania odnosiły się 
do zadań ujętych w planach rozwoju zawodowego. Zgodnie z  treścią sprawozdań stażyści 
zrealizowali zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.

Za wyjątkiem dwóch przypadków opiekunowie stażu przedstawili dyrektorom szkół projekty ocen 
(w każdym przypadku pozytywne) dorobku zawodowego nauczycieli w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia stażu przez nauczycieli, stosownie do § 5 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 

48  Określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).
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awansu zawodowego nauczycieli. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu 
dwóch spośród ośmiu opiekunów stażu przedstawiło projekt oceny dorobku z odpowiednio  
trzy- i czterodniowym opóźnieniem.

Dyrektorzy skontrolowanych szkół, zgodnie z wymogami art. 9c ust. 6 pkt 1 i ust. 8 ustawy Karta 
Nauczyciela, wydali pisemne pozytywne oceny dorobku zawodowego zawierające uzasadnienie, 
w terminie 21 dni od dnia złożenia przez stażystę sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego49. W 66 przypadkach postępowań (54%) rady rodziców z 11 szkół skorzystały 
z możliwości wynikającej z art. 9c ust. 7 Karty Nauczyciela, wyrażając pozytywną opinię o pracy 
nauczyciela stażysty. 

W ocenach dorobku zawodowego nauczycieli stażystów, podobnie jak w sprawozdaniach 
z realizacji planów rozwoju zawodowego, między innymi z uwagi na stopień ogólności i niejasność 
wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego, opisywano ich spełnienie w języku czynności 
zawodowych. Jeśli używali pojęcia efekt lub jego synonimów (skutek, wynik, rezultat), to okazywały się 
one równoznaczne z nazwą czynności. Tym samym uzasadnienia ocen dorobku zawodowego 
sformułowane przez dyrektorów szkół nie uwzględniały w 102 przypadkach (84%) stopnia 
realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela zgodnie z wymogiem art. 9c ust. 6 ww. ustawy 
(ilościowego i jakościowego stopnia realizacji zaplanowanych zadań/działań). W uzasadnieniach 
ocen nie wskazano, na czym faktycznie polegało spełnienie wymagań na stopień nauczyciela 
kontraktowego, poprzez wykazanie przyrostu osiągnięć (efektów rozwoju zawodowego) 
po zakończeniu stażu. W szczególności nie określano rozwoju (przyrostu/zmian) w zakresie 
konkretnych umiejętności warsztatowych nauczyciela (umiejętności dydaktyczno-metodyczne 
i wychowawcze), w szczególności w odniesieniu: do sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, 
w tym o sposobie przekazywania uczniom informacji zwrotnych o ich osiągnięciach, stosowania 
metod, technik pracy i środków dydaktycznych właściwych dla przedmiotu, metod radzenia 
sobie z dyscypliną na zajęciach, zarządzania czasem, dostosowywania wymagań edukacyjnych  
dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualizowania pracy z nimi, stosowania 
umiejętności wyniesionych z udziału w formach doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych, 
korzyści jakie przyniosły dzieciom, szkole, środowisku jego działania podjęte w okresie stażu 
czy zakresie, sposobach i efektach współpracy z innymi nauczycielami oraz z rodzicami uczniów. 
Powyższa sytuacja wynikała m.in. z braku określenia tych umiejętności w planach rozwoju,  
stąd też nie można było ich monitorować, jak i ocenić na „wyjściu” stażu ewentualnego przyrostu 
umiejętności stażystów. 

Uzasadnienia 33 ocen dorobku zawodowego (27% ogółu) dokonane przez dyrektorów sześciu szkół 
były identyczne (20 ocen) lub ich treść (13 ocen) była w przeważającym zakresie tożsama. Świadczy 
to o nierzetelnym podejściu do oceny osiągnięć stażysty. Zdaniem NIK, przedmiotowe uzasadnienia 
oceny dorobku zawodowego powinny być zindywidualizowane dla każdego nauczyciela 
z uwzględnieniem prowadzonego przedmiotu/rodzaju zajęć, a także różnych zadań realizowanych 
w trakcie stażu. Należy zwrócić uwagę, że dyrektor oceniając ten dorobek nie dysponuje modelem 

49  W skali kraju w latach 2014–2016 od negatywnej oceny dorobku zawodowego wystawionej przez dyrektora szkoły 
odwołało się do właściwego kuratora oświaty: 12 nauczycieli stażystów ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela 
kontraktowego, 29  nauczycieli kontraktowych ubiegających się o  uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego  
i 41 nauczycieli mianowanych ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (odpowiednio trzy,  
16 i 20 spraw zakończyło się pozytywnie dla nauczycieli). Źródło: Informacje uzyskane od kuratorów oświaty w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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oceny i odpowiednimi kryteriami określonymi w przepisach prawa, co wymusza, jak wykazały 
wyniki kontroli, intuicyjny, subiektywny i schematyczny sposób postępowania. Brak instrumentów 
do oceny dorobku i formalne podejście dyrektorów do tego zadania, powoduje, że brakuje 
wartościowej informacji zwrotnej o poziomie opanowania przez stażystę złożonych kompetencji 
mających istotne znaczenie dla jego dalszego rozwoju, pozwalających mu na efektywne 
wywiązywanie się z zadań (roli) nauczyciela.

 y W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu uzasadnienia wszystkich sześciu ocen dorobku ustalone przez dyrektora 
były tożsame w odniesieniu do każdego ze stażystów. Uzasadnienia te nie nosiły de facto cech wymaganych  
od takiego dokumentu, ponieważ podano w nich ogólnikowo, że nauczyciel stażysta spełnienia wymogi formalno- 
-prawne do zajmowanego stanowiska nauczyciela nauczanego przedmiotu.

 y W Szkole Podstawowej nr 23 we Wrocławiu siedem na ogółem osiem ocen dorobku zawodowego nauczycieli 
stażystów, reprezentujących różne przedmioty, zostało sformułowanych w sposób identyczny. Ujęto w nich ogólnie, 
bez wskazania konkretnych zadań i umiejętności wynikających ze zrealizowanego planu rozwoju, że nauczyciel 
stażysta wykazał się znajomością organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, systematycznie poznawał 
i zdobywał wiedzę na temat zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły. Ponadto wykazał się znajomością 
prawa wewnątrzszkolnego i oświatowego, opracował i stosował w codziennej praktyce obowiązujące zasady 
prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, przestrzegał przepisów prawnych w zakresie zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i pracy, uczestniczył w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych 
przez opiekuna, a także wykonywał wiele dodatkowych prac i zadań, poznał środowisko uczniów i ich problemy.

 y W Zespole Szkól Ogólnokształcących w Starogardzie w dwóch spośród czterech ocen dorobku zastosowano 
takie same sformułowania, tj.: „Nauczycielka terminowo sporządziła plan rozwoju zawodowego, a następnie 
sprawozdanie z jego realizacji, dotrzymywała wszelkich terminów związanych z realizacją zadań zawartych w planie 
rozwoju zawodowego. (…) systematycznie dokonywała ewaluacji własnych działań poprzez rozmowy z opiekunem 
stażu, co pozwoliło na weryfikację niektórych zamierzeń i działań. Stażystka przygotowywała na bieżąco scenariusze 
i konspekty zajęć podczas całego roku szkolnego. Stanowiły one podstawę właściwie przeprowadzonych zajęć. 
Szczególną uwagę stażystka zwracała na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi. Wszelkie informacje 
zwrotne służyły stażystce jako wnioski do usprawnienia dalszej pracy. Uczestniczyła w charakterze obserwatora 
w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadziła lekcje w obecności opiekuna stażu, omawiała 
i analizowała je z hospitującym nauczycielem pod względem merytorycznym i metodycznym”.

 y W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach uzasadnienia w pięciu ocenach  
na ogółem siedmiu dokonanych przez dyrektora szkoły były identyczne, a w dwóch przypadkach znacząco 
podobne. W uzasadnieniu wskazywano ogólnie, że nauczyciel stażysta spełnienia wymogi formalno-prawne  
do zajmowania stanowiska, na którym jest zatrudniony w szkole oraz, że przy ustalaniu oceny brano pod uwagę 
projekt oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu, opinię Rady rodziców i sprawozdanie 
z realizacji planu rozwoju zawodowego, dowodzące zaangażowania w wykonywaną pracę oraz poznanie 
przepisów prawa oświatowego.

Wszyscy stażyści, stosownie do art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, złożyli 
do dyrektorów szkół wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego, w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres 
stażu. Za wyjątkiem 10 (8,2%) spośród ogółem 122 wniosków, zostały do nich załączone wszystkie 
wymagane i odpowiednio sformułowane dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia 
w  sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli, tj. kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje 
zgodne z § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia (powinny być w nim ujęte informacje: o wymiarze 
zatrudnienia nauczyciela; o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć 
w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; dacie zatwierdzenia planu rozwoju 
zawodowego nauczyciela; o dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego; o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu 
oraz dacie jej dokonania).
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 y W czterech przypadkach (na sześć wniosków ogółem), w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, do wniosków 
nie zostały dołączone zaświadczenia dyrektora szkoły o zakończonym stażu w roku szkolnym 2013/2014, ponieważ 
dyrektor nie wystawił takiego dokumentu. Ponadto dyrektor szkoły nie przeprowadził w tych przypadkach analizy 
formalnej wniosków o  postępowania kwalifikacyjnego stosownie do wymogów wynikających z § 11 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli. 

 y W Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy w zaświadczeniach wydanych przez dyrektora wszystkim sześciu 
stażystom błędnie wpisano, że przed rozpoczęciem stażu spełnili wymóg wynikający z art. 9d ust. 4 ustawy  
Karta Nauczyciela. Tymczasem przepis ten nie dotyczy nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień nauczyciela 
kontraktowego, lecz obowiązku przepracowania określonego okresu w szkole przed rozpoczęciem stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Skład 33 (27%) spośród ogółem 122 komisji kwalifikacyjnych powołanych przez dyrektorów 
dziewięciu szkół był niezgodny z postanowieniami art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela, stosownie  
do którego w skład komisji wchodzą: dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący; przewodniczący 
zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany  
– nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole oraz opiekun stażu. Dyrektorzy 
szkół powoływali komisje, w których nie uwzględniano przewodniczących ww. zespołów, pomimo, 
że funkcjonowały one w danej szkole. Ustalano skład dwuosobowy komisji, powoływano, 
oprócz dyrektora szkoły, jej wicedyrektora a nawet nauczyciela kontraktowego. Niewłaściwy skład 
komisji, w przypadku odwołania się nauczyciela do właściwego terytorialnie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, może być uznany jako podstawa do stwierdzenia przez ten organ nieważności 
rozstrzygnięcia podjętego przez komisję kwalifikacyjną w trybie nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia zawodowego przez komisje 
kwalifikacyjne określonym w art. 9h Karty Nauczyciela.

 y W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w przypadku wszystkich sześciu postępowań kwalifikacyjnych 
dyrektor szkoły powołał w skład komisji kwalifikacyjnej jedynie dwie osoby – dyrektora szkoły, jako jej 
przewodniczącego oraz opiekuna stażu. 

 y W Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy w czterech na ogółem sześć komisji dyrektor powoływał do ich składu  
– oprócz siebie i opiekuna stażu – nauczyciela dyplomowanego, który w badanym okresie pełnił funkcję 
wicedyrektora. Tymczasem w szkole funkcjonowały zespoły przedmiotowe i wychowawcze. 

 y W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach dyrektor nie powołał do składu pięciu 
z siedmiu komisji przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu wychowawczego, które funkcjonowały 
w szkole, lecz nauczycieli dyplomowanych.

 y Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku powołał do składu dwóch 
spośród ogółem ośmiu komisji kwalifikacyjnych odpowiednio nauczyciela kontraktowego, zamiast przewodniczego 
zespołu przedmiotowego (wychowawczego albo nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego), natomiast 
do kolejnej komisji został powołany nauczyciel, który nie był opiekunem stażu. 

 y Dyrektor Szkoły Podstawowej w Policach we wszystkich pięciu przypadkach powołał do składu komisji,  
oprócz siebie i opiekuna stażu, wicedyrektora szkoły (jako nauczyciela dyplomowanego) zamiast przewodniczącego 
zespołu przedmiotowego lub wychowawczego.

Stwierdzono, że w 111 spośród ogółem 122 protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej 
nieprawidłowości polegające na:

 − niezgodnym z przepisami prawa zadawaniu przez komisje pytań nieodnoszących się  
do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (lub zbyt niskiej 
liczby pytań w odniesieniu do czterech wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego);

 − nierzetelnym dokumentowaniu jego przebiegu poprzez niezamieszczanie informacji 
o udzielonych odpowiedziach na pytania członków komisji;

 − braku uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji bądź niewłaściwego zakresu tego uzasadnienia.
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Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół jako przewodniczy 
komisji kwalifikacyjnej. Świadczą one również o rutynowym podejściu członków komisji  
do wypełniania obowiązków, a także o ich niewłaściwym przygotowaniu do wypełniania zadań 
określonych w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli.

Komisje kwalifikacyjne minimalizowały wagę rozmowy, co przejawiało się to w stawianiu 
nauczycielom przypadkowych pytań, częstym nieprotokołowaniu odpowiedzi lub ogólnym 
przedstawianiu informacji o udzielonych przez nauczycieli odpowiedziach. Taki sposób 
dokumentowania nie odzwierciedlał istotnych treści odpowiedzi nauczycieli, co uniemożliwiało 
sprawdzenie przesłanek, którymi kierowały się komisje, oceniając ich prawidłowość.

Członkowie 122 komisji zadali ogółem 367 pytań, przy czym 43 (11,7%) nie odnosiło się do wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli, co jest wymagane zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. W 19 przypadkach 
członkowie zadali zbyt niską liczbę pytań w odniesieniu do czterech obowiązujących wymagań 
na stopień nauczyciela kontraktowego – w dwóch przypadkach zaledwie po jednym pytaniu, 
natomiast w 17 po dwa pytania. Tymczasem z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że komisja 
kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans 
na stopień nauczyciela kontraktowego odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli.

 y W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w trzech spośród sześciu protokołów nie została zamieszczona 
treść poszczególnych pytań zadanych nauczycielom w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, co wymagane jest § 14 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli. W pozostałych trzech 
protokołach pięć (45%) spośród 11 udokumentowanych pytań nie odnosiło się bezpośrednio do wymagań 
na stopień nauczyciela kontraktowego. 

 y W Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy w trakcie wszystkich sześciu posiedzeń komisji jej członkowie 
zadali 14 pytań, przy czym żadne nie odnosiło się do znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania 
szkoły oraz umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (wymagania § 6 ust. 2 pkt 1 i 4  
ww. rozporządzenia). 

 y W Zespole Szkół nr 15 w Gdyni komisja podczas żadnej z rozmów kwalifikacyjnych nie zadała pytań odnoszących 
się do wszystkich wymagań wskazanych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli, przy czym w sześciu spośród ośmiu rozmów zadano jedno lub dwa pytania. 

Spośród 324 pytań, które mieściły się w ramach wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczycieli:

 − 105 dotyczyło znajomości organizacji i zasad funkcjonowania szkoły (wymaganie pierwsze); 

 − 88 dotyczyło umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację 
statutowych zadań szkoły (wymaganie drugie);

 − 53 dotyczyło znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy 
ze środowiskiem uczniów (wymagania trzecie);

 − 78 dotyczyło umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (wymaganie 
czwarte). 

Brak stosownej informacji o udzielonych odpowiedziach stwierdzono w 111 protokołach (90,1% ogółu; 
w 18 szkołach), z tego w pięciu przypadkach (4,1% ogółu; w jednej szkole) nie zamieszczono żadnych 
zapisów. Natomiast w 106 protokołach (82,8% ogółu) podano jedynie ogólnie sformułowane 
stwierdzenie o charakterze wartościującym treść wszystkich odpowiedzi udzielonych na pytania 
lub w ogóle niezwiązane z treścią pytań. Nie wypełniło to obowiązku zamieszczania w protokołach 
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informacji o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach, stosownie do § 14 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli. W ocenie NIK informacja 
ta nie może ograniczać się do ogólnego stwierdzenia zawierającego uwagi czy oceny komisji,  
lecz powinna być na tyle szczegółowa, aby oddać właściwy sens wypowiedzi nauczyciela stażysty50. 

 y W Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy we wszystkich czterech protokołach z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej 
nie zawarto informacji o udzielonych odpowiedziach (członkowie komisji zadali łącznie 15 pytań).

 y W Zespole Szkół nr 15 w Gdyni we wszystkich ośmiu protokołach odnotowywano punkt „Uwagi na temat 
udzielonych odpowiedzi”. Stwierdzenia w nim zawarte odnosiły się zbiorczo do wszystkich zadanych pytań  
przez członków komisji kwalifikacyjnej. We wszystkich przypadkach były stwierdzenia o charakterze 
wartościującym, np.: „Odpowiedzi wyczerpujące”, „Wyczerpujące, na temat”, które w trzech przypadkach poszerzono 
o dopisek: „… wskazywały na zaangażowanie nauczyciela w pracę, udowadniały przygotowanie metodyczne 
i merytoryczne do pracy”.

 y W Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy we wszystkich sześciu protokołach w części protokołu „Uwagi  
na temat udzielonych odpowiedzi” nie zawarto informacji o udzielonych odpowiedziach na pytania,  
lecz odnotowano ogólną ocenę udzielonych odpowiedzi: „Nauczycielka w sposób wyczerpujący udzieliła 
odpowiedzi na zadane pytania” lub w jednym przypadku: „Na zadane pytania nauczycielka udzieliła wyczerpujących 
odpowiedzi. Wykazała się wiedzą dotyczącą prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w oddziałach 
zerowych”.

 y W Szkole Podstawowej nr 23 we Wrocławiu we wszystkich ośmiu protokołach, pod pytaniami, w części „Uwagi 
na temat udzielonych odpowiedzi” umieszczano zapisy o identycznej treści: „Nauczycielka odpowiedziała 
na wszystkie ww. pytania”; „Nauczycielka zrealizowała wszystkie działania ujęte w planie rozwoju zawodowego”.

Komisje kwalifikacyjne nie wykazywały dostatecznej staranności w badaniu rzeczywistych 
osiągnięć (rozwoju) nauczycieli, co m.in. znajduje swe odzwierciedlenie w sposobie uzasadnienia 
jej rozstrzygnięć. Sprowadzają się one do powtórzenia wymagań rozporządzenia lub lakonicznego 
zdania: spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, bez wskazania przesłanek, na podstawie 
których dokonano oceny końcowej. 

W przypadku 106 protokołów w 17 szkołach stwierdzono nieprawidłowości związane ze sposobem 
uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej, z tego w 19 protokołach (15,6% ogółu) 
w czterech szkołach nie zawierano w ogóle przedmiotowego uzasadnienia, a w 87 protokołach 
(71,3% ogółu) w 13 szkołach ograniczano je do jednozdaniowego stwierdzenia (lub równoważnika 
zadania), częstokroć bez związku z istotą uzasadnienia. Uzasadnienia te nie odnosiły się więc  
do sposobu, stopnia i zakresu spełniania przez nauczyciela stażystę wymagań określonych w § 6 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli. Tym samym nie wskazywano 
w nich, co stanowiło podstawę wydania takiego a nie innego (pozytywnego lub negatywnego) 
rozstrzygnięcia komisji51. Konieczność uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej,  
jako jednego z warunków wpływającego na decyzję dyrektora o uzyskaniu przez nauczyciela stopnia 
awansu zawodowego, wynika z art. 9b ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, jak również z § 14 ust. 1 
pkt 7 ww. rozporządzenia.

50  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 maja 2007 r. (I OSK 1089/06, LEX nr 342505) wskazał, że wyrażenie 
„informacja o udzielonych odpowiedziach”, jest to „wiadomość o treści odpowiedzi udzielonych przez nauczyciela 
a nie ocena tych odpowiedzi przez komisję kwalifikacyjną”. Zawarte w protokole komisji stwierdzenie „zainteresowany 
udzielił odpowiedzi, które nie wykazały znajomości istoty zagadnień, o które pytano” nie odpowiada przesłance 
zawartej w normie. Takie oświadczenie to w istocie bardzo lakoniczna, ogólnikowa ocena otrzymanych odpowiedzi, 
a nie informacja o udzielonych odpowiedziach we wskazanym znaczeniu”. Powyższy wyrok został wydany w związku 
z nieobowiązującym już rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, ze zm.), jednakże pojęcie „informacja 
o udzielonych odpowiedziach” znajduje się również w § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu 
zawodowego nauczycieli.

51  Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2007 r (I OSK 1475/06, LEX nr 447365). 
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 y W Zespole Szkół nr 15 w Gdyni w żadnym z ośmiu protokołów nie zawarto uzasadnień rozstrzygnięcia komisji 
kwalifikacyjnej wymaganych § 14 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli.

 y W Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy we wszystkich sześciu przypadkach uzasadnienie rozstrzygnięcia 
komisji brzmiało: „Nauczycielka spełniła wszystkie wymagania zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie 
uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego”. 

 y W Szkole Podstawowej nr 23 we Wrocławiu uzasadnienie rozstrzygnięcia ośmiu komisji przedstawione 
w protokole brzmiało: „Nauczyciel spełnił wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. 
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”.

 y W Szkole Podstawowej w Policach w trzech protokołach w uzasadnieniu rozstrzygnięcia komisji wpisano 
odpowiednio: „nauczycielka odpowiadała na zadane pytania w sposób konkretny i zawodowy”; „nauczycielka jest 
kreatywna, ciekawa swej pracy, wykazała się znajomością metod pracy pedagogicznej”; „nauczycielka twórcza, 
stanowcza, kreatywna, wykazała chęć rozwoju zawodowego”. Natomiast w dwóch pozostałych protokołach 
stwierdzono: „stażystka jest kreatywna, wykazała się znajomością metod pracy. Spełnia wymagania formalno- 
-prawne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego”.

 y W Zespole Szkół nr 125 w Warszawie dwa uzasadnienia rozstrzygnięć komisji były jednozdaniowe i informowały, że: 
„nauczyciel spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli” oraz, że „nauczyciel spełnia wszelkie wymagania w zakresie awansu na nauczyciela kontraktowego”. 
W pozostałych dwóch protokołach w ogóle nie zamieszczono uzasadnień rozstrzygnięć komisji.

 y W Zespole Szkół nr 3 w Sopocie w pięciu uzasadnieniach rozstrzygnięć komisji stwierdzono, że: stażysta „udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania”; „wypowiedzi były wyczerpujące i poprawne” lub „uzyskał 
wymaganą ilość punktów do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego”; „spełnia 
wymagania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego”. 

 y W Zespole Szkół nr 60 w Warszawie uzasadnienia wszystkich sześciu rozstrzygnięć komisji ograniczały się  
do stwierdzenia: „zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciel odpowiedział na zadawane pytania w sposób 
zadowalający” lub nauczycielka „przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie 
z wytycznymi rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. oraz odpowiedziała na wszystkie zadane pytania”.

 y W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ośmiu spośród ogółem dziewięciu protokołów w części 
dotyczącej uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji przywołano przepis § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
awansu zawodowego, tj.: „nauczyciel otrzymuje akceptację komisji kwalifikacyjnej w przypadku, gdy średnia 
arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7”, a w jednym przypadku nie zawarto uzasadnienia 
rozstrzygnięcia. 

W skontrolowanym przez NIK okresie wszyscy nauczyciele stażyści uzyskali akceptację komisji 
kwalifikacyjnej (i odpowiednie zaświadczenie) uzyskując wymaganą średnią arytmetyczną 
(powyżej siedmiu punktów). W skontrolowanych 20 szkołach komisje przyznały stażystom średnio  
9,3 punktu procentowego, przy czym opiekunowie stażu przyznawali przeciętnie noty wyższe  
o 0,4 punktu procentowego (9,7). Tylko w dwóch szkołach przeciętny wynik procentowy był 
niższy od 9 punktów (8,4 i 8,6 punktu). Dyrektorzy szkół nadali wszystkim nauczycielom stopień 
nauczyciela kontraktowego52.

W szkołach nie był prowadzony nadzór ze strony właściwego terytorialnie kuratora oświaty 
nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia awansu nauczyciela 
kontraktowego, Między innymi nie wykorzystywano możliwości udziału przedstawiciela kuratora 
oświaty w postępowaniu komisji kwalifikacyjnej – wizytatorzy kuratorium oświaty nie uczestniczyli 
w żadnym z badanych posiedzeń. 

52  W latach 2014–2016 w skali kraju od decyzji administracyjnej o odmowie nadania stopnia nauczyciela: kontraktowego 
odwołało się do organu prowadzącego 40 osób, w przypadku stopnia nauczyciela mianowanego – 40 osób (odwołanie 
do kuratora oświaty), w przypadku stopnia nauczyciela dyplomowanego – 43 osoby (odwołanie do Ministra Edukacji 
Narodowej). Sprawy zakończyły pozytywnie dla nauczycieli odpowiednio w 23, 23 i 20 przypadkach. Źródło: Informacje 
uzyskane od kuratorów oświaty w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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W roku szkolnym 2015/2016 w skontrolowanych szkołach zatrudnionych zostało 105 nauczycieli 
spośród ogółem 122, którzy w latach 2013–2015 uzyskali awans na stopień nauczyciela kontraktowego. 
Ich aktywność zawodowa mająca na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji po uzyskaniu 
awansu na stopień nauczyciela kontraktowego była stosunkowo niska (uwzględniono udział 
nauczycieli w kilku formach): 

 − 15 osób ukończyło (lub realizuje) studia drugiego stopnia, 
 − 7 osób ukończyło (lub realizuje) studia podyplomowe, 
 − 9 osób ukończyło kursy kwalifikacyjne, 
 − 2 osoby ukończyły kursy w wymiarze powyżej 60 godzin, 
 − 9 osób ukończyło kursy od 21 do 59 godzin,
 − 36 osób uczestniczyło w warsztatach, 
 − 43 osoby uczestniczyły w seminariach i konferencjach,
 − 3 osoby realizowały własne programy kształcenia,
 − 9 osób realizowało projekty edukacyjne,
 − 2 osoby uczestniczyły w pracach zespołów zadaniowych w szkole. 

Tym niemniej 19 (15,2%) spośród 105 nauczycieli kontraktowych nie wykazywało istotnej 
aktywności zawodowej. Nauczyciele ci nie uczestniczyli w żadnej zewnętrznej formie kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia zewnętrznego oraz w pracach szkolnych zespołów zadaniowych, 
a także nie realizowali w szkole projektów edukacyjnych czy własnych programów kształcenia. 
Kolejnych 17 nauczycieli (16,2%) uczestniczyło tylko w jednej krótkiej formie doskonalenia. 
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I N F O R M A C J E  D O D AT K O W E4
 4.1  Przygotowanie kontroli 

Podczas przygotowania kontroli wykorzystano wyniki zbliżonych problemowo wcześniejszych 
kontroli NIK:

 − Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli (P/07/079);
 − Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych (P/09/069);
 − Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (P/11/073).

W kontroli przyjęto trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Uwzględniono również możliwość stosowania oceny opisowej, 
jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według powyższej skali byłoby nadmiernie utrudnione,  
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą. 

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Kontrolę Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (P/16/021) przeprowadził Departament 
Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego z udziałem Delegatur NIK we Wrocławiu, Warszawie, 
Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy. Do kontroli wybrano w sposób celowy szkoły (zespoły szkół) 
z danego województwa, w których w kontrolowanym okresie stopień nauczyciela kontraktowego 
uzyskała największa liczba osób. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 15 lutego 2016 r.  
do 5 lipca 2016 r. (data podpisania ostatniego wystąpienia).

W 25 wystąpieniach pokontrolnych sformułowano oceny opisowe, w tym w 24 ze wskazaniem 
nieprawidłowości oraz jedną ocenę pozytywną.

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do rektorów szkół wyższych i dyrektorów szkół 
sformułowano 40 wniosków pokontrolnych. Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika,  
że do 26 kwietnia 2017 r. skontrolowane uczelnie zrealizowały 16 wniosków, 15 wniosków  
jest w trakcie realizacji a dziewięciu wniosków nie wykonano. Kierownicy jednostek kontrolowanych 
nie wnieśli zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I5
5.1.   Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych

Charakterystyka stanu prawnego

1. Podstawowymi aktami regulującymi przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 
jest ustawa Psw oraz w szczególności rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Psw uczelnia ma prawo do prowadzenia kształcenia 
na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach 
doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym ustalania warunków przyjęcia 
na studia, a także, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy, prowadzenia studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających. Studia w uczelni są prowadzone w formie studiów stacjonarnych  
lub niestacjonarnych (art. 163 ust. 1 ustawy Psw).

Studia w uczelni są prowadzone w ramach kierunku studiów (art. 8 ust. 1 ustawy Psw), 
tj. wyodrębnionej części jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowanego w uczelni 
w sposób określony przez program kształcenia. Studia w uczelni są prowadzone zgodnie z efektami 
kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów (art. 160 ust. 2 
ustawy Psw)53. 

Efekty kształcenia dla obszarów kształcenia, z uwzględnieniem poziomów i profili kształcenia, 
kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego określa rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji  
dla Szkolnictwa Wyższego54. Krajowe Ramy Kwalifikacji stanowią opis efektów kształcenia 
(tj. wymagań w kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego m.in. w obszarach kształcenia: 
nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych 
i nauk o kulturze fizycznej (załączniki nr 1–6 do ww. rozporządzenia). Ponadto w rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4  listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych 
efektów kształcenia55, opisano efekty kształcenia m.in. na kierunku pedagogika i matematyka  
dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uwzględniając poziom i profil kształcenia w powiazaniu 
z odpowiednimi obszarami kształcenia (załącznik nr 1 i 3 do rozporządzenia). 

Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany 
jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię (art. 8 ust. 7 ustawy Psw)56. 
W art. 8a ust. 1 ustawy Psw określono minimalny okres trwania studiów podyplomowych, tj. nie krótszy 
niż dwa semestry. Realizowany program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza 

53  Wynikającym z programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS. W celu uzyskania 
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów 
drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS 
w systemie studiów pięcioletnich (art. 164a ust. 1 i 2 ustawy Psw).

54  Dz. U. Nr 253, poz. 1520. 

55  Dz. U z 2013 r. poz. 1273, ze zm. 

56  W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 7, do prowadzenia 
tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (art. 8 ust. 8 ustawy Psw).



57

Z A Ł Ą C Z N I K I

co najmniej 30 punktów ECTS57. Ponadto w celu podniesienia jakości kształcenia i przydatności 
studiów podyplomowych, zobowiązano uczelnię do określenia efektów kształcenia (wymagań, 
jakie trzeba spełnić, by ukończyć studia) oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentowania.

Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, m.in. warunki rekrutacji dla poszczególnych kierunków 
studiów. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w uchwale, jakie wyniki egzaminu 
maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia (art. 169 ust. 2 i 3 ustawy Psw). 

Warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia ustalono w rozporządzeniu z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 
W szczególności dotyczy to: warunków, jakie musi spełniać program kształcenia, opisu kwalifikacji 
pierwszego i drugiego stopnia oraz liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy lub stopień naukowy lub będących osobami, które nabyły uprawnienia równoważne 
z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum kadrowego 
oraz proporcje liczby nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego do liczby 
studentów na danym kierunku studiów. 

Zgodnie z § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów, program 
kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia obejmuje opis 
zakładanych efektów kształcenia oraz program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia 
prowadzącego do uzyskania tych efektów. Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia 
wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kierunku 
studiów, poziomu i profilu kształcenia, wybrane z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów 
kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów określonych w przepisach 
dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego58. Uzyskanie kwalifikacji 
pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, poziomie 
i profilu kształcenia wymaga osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia zakładanych w programie 
kształcenia (§ 7 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia, program studiów dla kierunku 
studiów, poziomu i profilu kształcenia określa:
1) formę studiów;
2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi kształcenia;
3) moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów 

kształcenia oraz liczby punktów ECTS;
4) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta;
5) plan studiów;
6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:

57  Art. 8a ustawy Psw został zmieniony z dniem 1 października 2014 r. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy  
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198, ze zm.), poprzez zmniejszenie liczby 
punktów ETCS, jaką musi uzyskać słuchacz, z 60 do 30.

58  W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 
studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, proces kształcenia umożliwia uzyskanie takich samych efektów kształcenia 
na każdej z tych form studiów (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia).
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7) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,
8) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których  

odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,
9) o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych;

10) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych 
z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów;

11) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS;

12) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego;
13) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego;
14) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu 

praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program 
kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki;

15) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 
na kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu 
ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki.

Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi  
co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy doktora. Natomiast minimum kadrowe dla studiów 
drugiego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej sześciu samodzielnych 
nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień 
naukowy doktora (odpowiednio § 14 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków 
kształcenia). Kryteria warunkujące zaliczenie nauczycieli akademickich do minimum kadrowego 
określono w § 12 i 13 ww. rozporządzenia.

Stosownie do § 17 ust. 1 pkt 2–9 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia, proporcje liczby 
nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na danym 
kierunku studiów nie mogą być mniejsze niż:

 − 1:50 – dla kierunków studiów związanych z kształceniem w zakresie języków obcych,
 − 1:60 – dla kierunków studiów w obszarze nauk o kulturze fizycznej, 
 − 1:60 – dla kierunków studiów w obszarze nauk technicznych,
 − 1:60 – dla kierunków studiów w obszarze nauk ścisłych,
 − 1:60 – dla kierunków studiów w obszarze nauk przyrodniczych,
 − 1:120 – dla kierunków studiów w obszarze nauk społecznych,
 − 1:120 – dla kierunków studiów w obszarze nauk humanistycznych.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw oświaty i wychowania, wydał w dniu 17 stycznia 2012 r. rozporządzenie w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie 
z zapisami ww. rozporządzenia, po zakończeniu kształcenia absolwent charakteryzuje się 
następującymi osiągnięciami (ogólnymi efektami kształcenia):

1) posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, 
socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;

2) posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej,  
popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
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3) posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania 
i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;

4) wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego 
z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania 
informacji i materiałów;

5) umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi  
podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;

6) charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami 
prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;

7) jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela,

Szczegółowe efekty kształcenia (łącznie 42) opisane w standardach kształcenia, jakie nabył 
absolwent po zakończeniu cyklu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela dotyczą zakresu: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, języka obcego, 
technologii informacyjnej, emisji głosu, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania 
zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia 
i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. 

Uczelnie prowadzą kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach 
oraz studiach podyplomowych w ramach pięciu modułów kształcenia. Przygotowanie do wykonywania 
zawodu nauczyciela na studiach do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) 
obejmuje obowiązkowe przygotowanie w zakresie:

1) merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 1;
2) psychologiczno-pedagogicznym – moduł 2;
3) dydaktycznym – moduł 3.

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach może zostać poszerzone 
o przygotowanie fakultatywne: do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 4 
oraz w zakresie pedagogiki specjalnej – moduł 5.

Na studiach podyplomowych przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela może być 
prowadzone w trzech zakresach:

1) przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 4;
2) przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów 

studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia 
zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego 
– moduły 2 i 3, z tym że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono 
obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych;

3) pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu 
nauczyciela – moduł 5.

Realizacja każdego z modułów, zarówno na studiach, jak i studiach podyplomowych, ma prowadzić 
do uzyskania takich samych efektów kształcenia.
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W poniższej tabeli przedstawiono minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych, praktyk  
oraz minimalną liczba punktów ECTS przypisaną poszczególnym modułom.

Tabela nr 2  
Liczba godzin oraz punktów ECTS przypisanych poszczególnym modułom kształcenia

Moduł Komponenty modułu Godziny Punkty ECTS

Moduł 1: Przygotowanie 
w zakresie merytorycznym  
do nauczania pierwszego 
przedmiotu (prowadzenia zajęć)

Przygotowanie merytoryczne  
– zgodnie z opisem efektów kształcenia  
dla realizowanego kierunku studiów

* * *

Moduł 2: Przygotowanie 
w zakresie psychologiczno- 
-pedagogicznym

1. Ogólne przygotowanie  
psychologiczno-pedagogiczne 90

10
2. Przygotowanie psychologiczno- 
-pedagogiczne do nauczania  
na danym etapie edukacyjnym  
lub etapach edukacyjnych

60

3. Praktyka 30

Moduł 3: Przygotowanie 
w zakresie dydaktycznym

1. Podstawy dydaktyki 30

15
2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) 
na danym etapie edukacyjnym lub etapach 
edukacyjnych

90

3. Praktyka 120

Moduł 4: Przygotowanie  
do nauczania kolejnego 
przedmiotu (prowadzenia zajęć)

1. Przygotowanie w zakresie 
merytorycznym * * *

2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) 
na danym etapie edukacyjnym lub etapach 
edukacyjnych

60
10–15

3. Praktyka 60

Moduł 5: Przygotowanie 
w zakresie pedagogiki specjalnej

1. Przygotowanie psychologiczno- 
-pedagogiczne specjalne 140

252. Dydaktyka specjalna 90

3. Praktyka 120

 * W wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).
** W liczbie przypisanej do realizowanego kierunku studiów.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Realizacja modułu 2. oraz 3. powinna trwać łącznie nie mniej niż 3 semestry, przy czym moduł 3  
jest realizowany po module 2.

Kształcenie w zakresie modułu 4. jest podejmowane przez studentów lub absolwentów 
studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają uzyskać 
przygotowanie do nauczania więcej niż jednego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Komponenty 
2 oraz 3 modułu 4. mogą być realizowane równolegle z realizacją modułu 3. albo po zakończeniu 
realizacji modułu 3.
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Kształcenie w zakresie modułu 5. jest podejmowane przez studentów lub absolwentów studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie 
do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w przedszkolach, szkołach i placówkach 
specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych). Realizacja modułu 5. 
umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych 
lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim  
do przygotowania uzyskanego w wyniku realizacji modułów 1., 2. i 3. oraz rodzaju niepełnosprawności 
lub niedostosowania społecznego uczniów. Moduł 5 może być realizowany równolegle z realizacją 
modułu 3., albo po zakończeniu realizacji modułu 3.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania 
przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 
i dydaktycznego w toku studiów drugiego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu 
nauczyciela realizuje moduł 1, 2 oraz 3 w zakresie zapewniającym przygotowanie do nauczania 
na odpowiednich etapach edukacyjnych.

Moduł 1 stanowi o przygotowaniu merytorycznym do wykonywania zawodu nauczyciela 
na poszczególnych etapach edukacji w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), gimnazjum, szkole 
ponadgimnazjalnej i do kształcenia w zawodzie (III i IV etap edukacyjny), w zakresie przedmiotu 
(rodzaju zajęć), jest realizowane zgodnie z opisem efektów kształcenia dla kierunku studiów właściwego  
dla przedmiotu (rodzaju zajęć). Przygotowanie obejmuje także działy dyscypliny naukowej, do której 
należy przedmiot (rodzaj zajęć), w zakresie umożliwiającym przygotowanie merytoryczne do realizacji 
szczegółowych wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie, odpowiednio dla danego przedmiotu (rodzaju zajęć). 

W ramach modułów 2., 3. oraz 5. opisano szczegółowo: charakterystykę modułu, treści kształcenia, 
z uwzględnieniem etapu edukacji oraz treści praktyk właściwych dla danego modułu. 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą 
nauczyciela i konfrontowanie uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności z zakresu dydaktyki  
(metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu 
praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie, 
w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. 

Praktyki, które ma zapewnić uczelnia studentowi (słuchaczowi) powinny uwzględniać następujące 
(uszczegółowione w danym module) formy aktywności:

1) wizyty w przedszkolach, szkołach, i placówkach;
2) obserwowanie zajęć;
3) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
4) samodzielne prowadzenia zajęć;
5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, 

słuchaczy).

W rozdziale IV. Organizacja praktyk określono zobowiązania uczelni w zakresie organizacji praktyk, które:

1) opracowują zasady odbywania praktyk;
2) przygotowują studentów (słuchaczy) do odbycia praktyk;
3) zapewniają możliwość omówienia praktyk w trakcie zajęć w uczelni;
4) utrzymują systematyczny kontakt z przedszkolami, szkołami i placówkami, w których studenci 

(słuchacze) odbywają praktyki.
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Uczelnie mają obowiązek zapewnić studentom (słuchaczom) w trakcie praktyk:

1) warunki umożliwiające zarówno uzyskanie przygotowania praktycznego w zakresie realizacji 
zadań wychowawczych i opiekuńczych, jak i poznanie różnych klas i zespołów uczniowskich  
oraz zdobycie odpowiedniego doświadczenia pedagogicznego w zakresie organizacji pracy 
przedszkola, szkoły lub placówki, planowania, realizowania i oceniania wyników procesu kształcenia;

2) dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych;
3) opiekę i nadzór opiekuna praktyk; 
4)  warunki umożliwiające samodzielne opracowanie konspektów lekcji lub scenariuszy zajęć, 

w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk;
5)  warunki do prowadzenia lekcji (zajęć) z zastosowaniem technologii informacyjnej, w szczególności 

z wykorzystaniem treści i zasobów edukacyjnych znajdujących się na portalach internetowych.

Ponadto praktyki powinny odbywać się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć 
w uczelni.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Psw minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje 
nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością 
wydatkowania środków publicznych. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może 
żądać informacji i wyjaśnień od organów uczelni, a także dokonywać kontroli działalności 
uczelni w powyższych przedmiotowych zakresach. Przedmiotem kontroli może być więc również 
badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego. Do kontroli stosuje się przepisy o kontroli 
w administracji rządowej (art. 34 ust. 1 i ust. 1a ustawy Psw).

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy Psw rektor uczelni przedstawia, w terminie do dnia 30 listopada 
roku następującego po roku sprawozdawczym, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 
wyższego roczne sprawozdanie z działalności uczelni59. Rektor uczelni również przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie miesiąca od podjęcia, uchwały właściwych 
organów uczelni m.in. w sprawach: uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją 
o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów oraz zasad i trybu przyjmowania na studia 
wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu (art. 35 ust. 3 pkt 2 i 5 ustawy Psw).

Niezależną instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja 
Akredytacyjna (art. 48a ust. 1 ustawy Psw). Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia 
na kierunkach studiów (ocena programowa), mając m.in. na uwadze: efekty kształcenia 
odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków 
studiów, a także spełnianie warunków niezbędnych do prowadzenia studiów, określonych  
m.in. w przepisach wydanych na podstawie art. 9c w przypadku kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (art. 48a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Psw). Zgodnie z art. 49 ust. 1 
pkt 2 ustawy Psw Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 
m.in. wyniki oceny programowej, w tym kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela, a także przestrzegania warunków prowadzenia studiów przez uczelnię60.

59  Przed 1  października 2014  r. obowiązywał termin 15  października roku następującego po roku sprawozdawczym  
– art. 35 ust. 1 ustawy Psw został zmieniony ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw.

60  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie art. 37b ust. 1 pkt 1–3 ustawy Psw zamieszcza na stronie 
internetowej obsługującego go urzędu oraz w Systemie POL-on listę ostrzeżeń zawierającą informacje o uczelniach 
dotyczące m.in. podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymały negatywną ocenę programową 
na  prowadzonych kierunkach studiów, a  także zawieszonych lub cofniętych uprawnień do prowadzenia studiów 
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
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Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 2 lit h i i rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia, podstawowa 
jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego oraz drugiego stopnia  
albo jednolite studia magisterskie, jeżeli wdrożyła wewnętrzny system zapewnienia jakości 
kształcenia uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym 
kierunku studiów, a także dokonuje bieżącej analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia 
z potrzebami rynku pracy. 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, odnoszący się do całego procesu kształcenia, 
uwzględnia w szczególności (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia):

 − sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów;

 − sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów 
w trybie art. 132 ust. 3 ustawy Psw;

 − ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;

 − wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni, o których mowa 
w art. 13b ust. 10 ustawy Psw, a w przypadku gdy uczelnia prowadzi własny monitoring karier 
zawodowych absolwentów – również wnioski z analizy wyników tego monitoringu; 

 − działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania. 

Wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy 
wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów podstawowa jednostka organizacyjna 
uczelni prowadząca kierunek studiów uwzględnia w programie kształcenia. Podstawowa jednostka 
organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów w celu doskonalenia programu kształcenia 
może dokonywać w nim zmian, w tym w zakresie zakładanych efektów kształcenia właściwych  
dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybranych z efektów kształcenia dla obszaru 
lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany ten kierunek studiów. Jednostka 
ta nie może jednak dokonywać zmiany zakładanych efektów kształcenia w przypadku kierunku 
studiów, dla którego senat uczelni przyjął w całości wzorcowy opis efektów kształcenia, określony 
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy Psw. Zmiany w programach kształcenia 
mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia, z wyjątkiem zmian koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, które mogą być 
wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia  
przez senat uczelni (§ 6 ust. 1, 3, 5–7 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia). 

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, 
ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum 
kadrowego, przedkłada radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego ocenę realizacji 
zakładanych efektów kształcenia. Wnioski z tej oceny uwzględnia się przy doskonaleniu programu 
kształcenia (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia).

Proces adaptacji zawodowej nauczyciela realizowany jest w ramach systemu awansu zawodowego 
określonego ustawą Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania awansu 
zawodowego nauczycieli. W ramach powyższego systemu nauczycieli ustalono cztery stopnie 
awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany 
i nauczyciel dyplomowany (art. 9a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela). 
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II. Postępowanie kwalifikacyjne

















Źródło: Opracowanie własne NIK.

Schemat nr 2 
Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. Staż w szkole

Nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje rozpoczyna staż z początkiem 
roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego rozpoczęcia.
Nauczycielowi stażycie dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli 
mianowanych lub dyplomowanych.

do 14 września (napóźniej) 
równolegle z rozpoczęciem 
stażu

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu  
rozwoju, uwzględniający wymagania na stopień awansu, w terminie 20 dni  
od rozpoczęcia zajęć.

do 20 września

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela 
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. do 30 września

Dyrektor zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do realizacji planu. okres stażu

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu. do 30 czerwca

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
stażu przez nauczyciela. 
Dyrektor szkoły ustala pisemną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela 
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

do 14 czerwca 
do 21 lipca

Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego  
za okres stażu.

do 31 sierpnia

Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, która przeprowadza rozmowę 
kwalifikacyjną. 

termin zależny  
od dnia złożenia wniosku

Nauczyciel po przeprowadzonej rozmowie uzyskuje akceptację komisji 
kwalifikacyjnej. Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji. brak prawnych terminów 

Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o nadaniu stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

do 31 sierpnia  
i do 31 grudnia  
(w sytuacji, gdy nauczyciele 
złożyli wnioski odpowiednio 
do 30 czerwca  
i do 31 października)
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Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy 
w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty (z zastrzeżeniem art. 9a ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela dotyczącego nauczycieli akademickich), przy czym nauczyciel ten rozpoczyna staż 
na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy, bez złożenia wniosku, nie później 
jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć61 (art. 9a ust. 2, art. 9c ust. 1, art. 9d ust. 1 
ww. ustawy). 

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 − obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, 
w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju 
zajęć w tej samej lub innej szkole;

 − udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju 
zawodowego i potrzeb szkoły;

 − korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub innych placówek i instytucji oświatowych.

Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi stażyście opiekuna spośród nauczycieli mianowanych 
lub  dyplomowanych. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, 
w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego 
nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 
(art. 9c ust. 4 i 5 Karty Nauczyciela).

Warunkiem nadania nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną 
oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej  
po przeprowadzonej rozmowie (art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela). 

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie 
odbywania stażu powinien w szczególności (§ 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczycieli):

 − poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: przepisy związane 
z funkcjonowaniem szkoły, sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,  
przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

 − uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych 
nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym 
obserwowane zajęcia;

 − prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze  
co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia 
zostały przeprowadzone;

 − uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

61  Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na  stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w  szkole  
co najmniej dwóch lat (art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela).
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W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez 
dyrektora szkoły62. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie 
z realizacji tego planu63 (art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela). Plan rozwoju obejmuje wymagania 
niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli: 

 − znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

 − umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych  
zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

 − znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem 
uczniów;

 − umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ustala dyrektor szkoły, w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 
z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, po zapoznaniu się 
z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu64 i po zasięgnięciu opinii Rady rodziców. 
Pisemna ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna i powinna 
zawierać uzasadnienie (art. 9c ust. 6 i 8 ww. ustawy).

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela 
kontraktowego na wniosek nauczyciela stażysty skierowany do dyrektora szkoły. Nauczyciel stażysta 
składa powyższy wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu 
(odpowiednio art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli 
dokumentacja załączona do powyższego wniosku obejmuje poświadczone kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły 
zawierające informacje o:

 − wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju 
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;

 − dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

 − dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

 − uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor (wicedyrektor), 
jako jej przewodniczący; przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego),  
a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany 

62  Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia 
rozpoczęcia zajęć. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (§ 3 ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli). 

63  W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu – § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli.

64  Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 
14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela (§ 5 ww. rozporządzenia).
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zatrudniony w szkole, a w przypadku szkoły, w której nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani  
lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy i opiekun stażu (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela).

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta 
ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: przedstawia sprawozdanie 
z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące 
wymagań określonych w § 6 ust. 2 (§ 12 ust. 1 pkt 1–2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczycieli). Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności 
co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez 
nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach 
według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 
członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów. Nauczyciel uzyskał odpowiednio 
akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi  
co najmniej 7 (§ 13 ust. 1–4 ww. rozporządzenia).

Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający m.in.: pytania zadane 
nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, informację o udzielonych przez nauczyciela 
odpowiedziach, uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe i uzasadnienie rozstrzygnięcia 
komisji (§ 14 ust. 1 ww. rozporządzenia). Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej 
są przechowywane przez dyrektora szkoły, tj. wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania 
kwalifikacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (§ 14 ust. 2–3 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli). 

Nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
nadaje dyrektor szkoły (art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela). Warunkiem nadania  
nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest spełnienie 
wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego 
nauczyciela oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie  
(art. 9b ust. 1 Karta Nauczyciela). 

Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły podaje liczbę nauczycieli, 
w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych  
lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje 
terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań (art. 9d ust. 8  
ww. ustawy). 

Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne

Kształcenie na studiach wyższych przyszłej kadry nauczycielskiej oraz adaptacja do zawodu 
nauczycieli jest istotnym zadaniem w sferze edukacji wpływającym w sposób odroczony na życie 
społeczno-gospodarcze kraju. O skali zagadnienia świadczy fakt, że w roku szkolnym 2014/2015 
w systemie oświaty funkcjonowało 52 716 szkół i placówek oświatowych różnego typu 
podmiotów prowadzących działalność dydaktyczną, opiekuńczą lub wychowawczą65. W szkołach 
i placówkach oświatowych oraz w administracji publicznej zatrudniano w roku szkolnym 2015/2016  

65  Dane MEN, na podstawie bazy danych SIO wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2014 r., przedstawione w ramach 
kontroli P/15/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 30 – Oświata i wychowanie. 



68

Z A Ł Ą C Z N I K I

ogółem 679 873 nauczycieli66. Liczba nauczycieli ogółem zwiększyła się w ostatniej dekadzie  
o 30 tys. osób (wzrosła również w tym okresie o liczba etatów przeliczeniowych – z 644 373 do 666 341, 
tj. o 21 968). Zwiększenie liczby nauczycieli następuje pomimo zmniejszania się liczby uczniów 
z 6 586 925 w roku szkolnym 2011/2012 do 6 350 262 w roku szkolnym 2015/201667. Oznacza to,  
że na jednego nauczyciela przypada przeciętnie 9,5 ucznia68. 

W strukturze awansu zawodowego nauczycieli systematycznie zwiększała się liczba nauczycieli 
dyplomowanych, którzy stanowią obecnie 51% ogółu nauczycieli a wraz z nauczycielami 
mianowanymi (25%) ponad trzy czwarte (76%). Liczba nauczycieli stażystów w powyższym okresie 
zmniejszyła się o blisko jedną piątą (18%), natomiast zwiększyła się o ponad dwie trzecie liczba 
zatrudnionych osób bez stopni awansu zawodowego (wzrost o 71%).

Wykres nr 8  
Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego w latach 2006/2007–2015/2016  
(w osobach; stan na 30 listopada danego roku według bazy danych SIO)

649 818 679 873

16 009 27 382
39 500 32 435

95 875 106 433

294 898

168 545203 536

345 078

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

nauczyciele ogółem

bez stopnia awansu

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskanych z w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 

66  Dane MEN według bazy danych SIO – stan na 30 września 2015 r. 

67  Liczba uczniów według wieku (wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół 
ponadgimnazjalnych, słuchacze szkół dla dorosłych) – dane Centrum Informatyczne Edukacji – System Informacji 
Oświatowej https://cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/142.html (stan na 30 listopada danego roku). Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba uczących się w  szkołach podstawowych, gimnazjach i  szkołach 
ponadgimnazjalnych zmniejszyła się z 7 404 385 osób w roku szkolnym 2000/2001 i 6 550 013 osób w roku szkolnym 2005/2006 
do 5 198 122 osób w roku szkolnym 2015/2016 – Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016. 
Warszawa 2016, Tablica I.1 Uczniowie w szkołach.

68  Uwzględniono w obliczeniu całkowitą liczby uczniów objętych systemem oświaty przez całkowitą liczbę nauczycieli 
(w etatach). W 27 krajach UE, według danych z 2010 r., średni wskaźnik liczby uczniów przypadających na nauczyciela 
w szkołach podstawowych wynosił 14,5, natomiast w szkołach średnich 13 uczniów na jednego nauczyciela. W szkołach 
podstawowych tylko na Litwie i w Liechtensteinie odnotowano wskaźniki niższe niż 10 uczniów na nauczyciela, natomiast 
najwyższe w Wielkiej Brytanii (19,8) oraz w Czechach i we Francji (po 18,7). Na poziomie szkół średnich najwyższe wskaźniki 
odnotowano w Holandii (16,5) i w Wielkiej Brytanii (16), natomiast wskaźniki niższe niż ośmiu uczniów na nauczyciela 
odnotowano na Litwie, Portugalii i w Liechtensteinie. W Polsce było to odpowiednio do poziomu kształcenia 10 i 12,3 ucznia 
– Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie, str. 69. W tym przypadku wskaźnik otrzymano 
przez podzielenie całkowitej liczby uczniów (w szkołach dziennych) na danym poziomie kształcenia przez całkowitą liczbę 
nauczycieli na pełnym etacie pracujących na tym samym poziomie. 
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Poniżej zestawiono wyniki postępowania związanego uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli w kraju oraz w miastach wojewódzkich. 

Tabela nr 3 
Wyniki postępowania związanego z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych w latach 2014–201669 

Zagadnienie/stopień  
awansu Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel  

dyplomowany

1. Liczba nauczycieli 
stażystów, którzy uzyskali 
stopień awansu*/liczba 
nauczycieli, którzy przystąpili 
do rozmowy kwalifikacyjnej/
egzaminu   

kraj miasta  
wojewódzkie kraj miasta  

wojewódzkie kraj

39 614/39 696 
(99,8%)

9904/9914 
(99,9%)

39 624/39 794 
(99,6%)

8758/8800 
(99,5%)

46887/47222 
(99,3%)

1.1. Liczba nauczycieli 
stażystów ubiegających 
się o uzyskanie stopnia 
awansu, którzy odwołali 
się do kuratora oświaty 
od negatywnej oceny 
dorobku zawodowego 
wystawionej przez 
dyrektora szkoły  
lub placówki/liczba spraw 
zakończonych pozytywnie 
dla nauczyciela.

12/3 5/3 29/16 X 41/20

1.2. Liczba nauczycieli, 
którzy nie uzyskali 
stopnia awansu

82 10 157 42 335

1.3. Liczba odwołań  
od decyzji 
administracyjnej 
o odmowie nadania 
stopnia awansu/liczba 
spraw zakończonych 
pozytywnie  
dla nauczyciela. 

8/1 1/0 40/23 6/2 43/20

* Nie uwzględniono osób, które uzyskały stopień awansu z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 KN.

Źródło:  Opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych od kuratorów oświaty i prezydentów miast wojewódzkich w trybie art. 29  
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

W skali kraju jedynie 82 nauczycieli stażystów (0,2%) spośród 39 696 osób, które przystąpiły  
w latach 2014–2016 do rozmowy kwalifikacyjnej, nie uzyskało stopnia nauczyciela kontraktowego. 
W sześciu województwach wszyscy stażyści przystępujący do rozmowy uzyskali następnie stopień 
awansu nauczyciela kontraktowego, w sześciu następnych nie uzyskało tego stopnia od jednej 
do trzech osób, w trzech województwach od pięciu do dziewięciu osób, a w województwie 
dolnośląskim – 49 osób. W 13 miastach wojewódzkich wszyscy stażyści przystępujący do rozmowy 
uzyskali stopień awansu nauczyciela kontraktowego, natomiast w pięciu pozostałych miastach  
nie uzyskały tego stopnia po dwie osoby.

69  Miasta wojewódzkie prowadziły 3 471 jednostek organizacyjnych, w których zatrudnionych było 129 935 nauczycieli, 
w tym 65 369 nauczycieli dyplomowanych i 5 901 nauczycieli stażystów (dane na 30 września 2016 r. według SIO).  
Wydatki na zadania oświatowe wyniosły w tych miastach w 2016 r. łącznie 13 780 198 tys. zł – informacje uzyskane  
od kuratorów oświaty i prezydentów miast wojewódzkich w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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Spośród ogółem 39 794 nauczycieli kontraktowych, którzy przystąpili do egzaminu, stopnia nauczyciela 
mianowanego nie uzyskało 170 osób (0,4%). W dwóch województwach wszystkie osoby uzyskały stopień 
awansu nauczyciela mianowanego, w ośmiu województwach od jednego do dziewięciu nauczycieli 
nie uzyskało tego stopnia, w pięciu województwach od 13 do 22 osób, natomiast w województwie 
dolnośląskim były to 42 osoby. W siedmiu miastach wojewódzkich wszyscy stażyści przystępujący  
do egzaminu uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego, w sześciu miastach – od jednej  
do dwóch osób, natomiast w pozostałych pięciu miastach – od czterech do dziewięciu osób.  
Wydatki na prace komisji egzaminacyjnych w miastach wojewódzkich w 2016 r. wyniosły 500,1 tys. zł. 
Spośród 47 222 nauczycieli mianowanych, którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej, stopnia 
nauczyciela dyplomowanego nie uzyskało 335 osób (0,7%). W ośmiu województwach wszyscy 
uzyskali stopień awansu nauczyciela dyplomowanego lub nie uzyskało tego stopnia do 10 osób 
przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast w siedmiu województwach od 14 do 46 osób. 
Najwięcej takich osób było w województwie wielkopolskim – 112. 
W ramach systemu szkolnictwa wyższego i systemu oświaty zapewniono różnorodne ścieżki 
warunkujące przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskanie kwalifikacji), 
tj. poprzez ukończenie odpowiednich studiów wyższych i studiów podyplomowych prowadzonych 
przez publiczne i niepubliczne uczelnie oraz zakłady kształcenia nauczycieli (wygaszone w roku 
2014/2015), przygotowania pedagogicznego w ww. szkołach wyższych, pedagogicznych kursów 
kwalifikacyjnych prowadzonych przez publiczne i niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli 
i placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację70. 

Schemat nr 3  
Instytucjonalne uzyskiwanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela 
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Spośród 47 222 nauczycieli mianowanych, którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej, stopnia nauczyciela 
dyplomowanego nie uzyskało 335 osób (0,7%). W ośmiu województwach wszyscy uzyskali stopień awansu 
nauczyciela dyplomowanego lub nie uzyskało tego stopnia do 10 osób przystępujących do rozmowy 
kwalifikacyjnej, natomiast w siedmiu województwach od 14 do 46 osób. Najwięcej takich osób było 
w województwie wielkopolskim – 112.  

W ramach systemu szkolnictwa wyższego i systemu oświaty zapewniono różnorodne ścieżki warunkujące 
przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskanie kwalifikacji), tj. poprzez ukończenie 
odpowiednich studiów wyższych i studiów podyplomowych prowadzonych przez publiczne i niepubliczne 
uczelnie oraz zakłady kształcenia nauczycieli (wygaszone w roku 2014/2015), przygotowania 
pedagogicznego w ww. szkołach wyższych, pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez 
publiczne i niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli posiadające 
akredytację70.  
Rysunek nr 2 Instytucjonalne uzyskiwanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela  

Oprócz szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli również placówki doskonalenia nauczycieli, które 
posiadają akredytację, mogą za zgodą organu nadzoru pedagogicznego prowadzić pedagogiczne kursy 
kwalifikacyjne oraz kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, stosownie do § 18a ust. 1 
pkt 1 i § 18b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli71.  
W Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (MSCDN) stwierdzono niezachowanie (w pięciu 
spośród siedmiu kursów kwalifikacyjnych objętych kontrolą w tej placówce) założonych warunków naboru uczestników. Na kursy 
kwalifikacyjne dla czynnych zawodowo nauczycieli przyjmowano osoby niebędące nauczycielami, w tym wykonujące pracę w szkole 
na zasadzie wolontariatu. Dotyczyło to aż 36 (30%) spośród ogółem 119 osób, które ukończyły powyższe pięć kursów. 
Ponadto w MSCDN nie określono zasad organizacji, dokumentowania i nadzorowania praktyk pedagogicznych prowadzonych w 
szkołach i placówkach w ramach pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych dla czynnych zawodowo nauczycieli, pozostawiając 
dyrektorom szkół i placówek oraz opiekunom praktyk dowolność w tym zakresie. Spowodowało to, że nie zapewniono uczestnikom 
kursów równomiernego – niezależnie od miejsca odbywania praktyk - przygotowania do roli zawodowej nauczyciela. 

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 r. pn. Organizacja i finansowanie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli (nr P/11/073). 

70  Najczęstszym sposobem uzyskania kwalifikacji są studia w ramach specjalizacji nauczycielskiej, a następnie: przygotowanie 
pedagogiczne poza specjalizacją, uzyskanie kwalifikacji w kolegium nauczycielskim, studia podyplomowe (pedagogiczne lub 
przedmiotowy) oraz kurs kwalifikacyjny (pedagogiczny lub przedmiotowy) – por. Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 
2013,  str. 85-86. 

71  Dz.U z 2014 r. poz. 1041, ze zm. 

kwalifikacje 
zawodowe  
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

Oprócz szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli również placówki doskonalenia nauczycieli, 
które posiadają akredytację, mogą za zgodą organu nadzoru pedagogicznego prowadzić 
pedagogiczne kursy kwalifikacyjne oraz kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, stosownie do § 18a ust. 1 pkt 1 i § 18b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli71. 

70  Najczęstszym sposobem uzyskania kwalifikacji są studia w ramach specjalizacji nauczycielskiej, a następnie: przygotowanie 
pedagogiczne poza specjalizacją, uzyskanie kwalifikacji w kolegium nauczycielskim, studia podyplomowe (pedagogiczne 
lub przedmiotowy) oraz kurs kwalifikacyjny (pedagogiczny lub przedmiotowy) – por. Liczą się nauczyciele. Raport o stanie 
edukacji 2013, str. 85–86.

71  Dz. U z 2014 r. poz. 1041, ze zm.
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W Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (MSCDN) stwierdzono 
niezachowanie (w pięciu spośród siedmiu kursów kwalifikacyjnych objętych kontrolą w tej placówce) 
założonych warunków naboru uczestników. Na kursy kwalifikacyjne dla czynnych zawodowo nauczycieli 
przyjmowano osoby niebędące nauczycielami, w tym wykonujące pracę w szkole na zasadzie wolontariatu. 
Dotyczyło to aż 36 (30%) spośród ogółem 119 osób, które ukończyły powyższe pięć kursów. Ponadto w MSCDN 
nie określono zasad organizacji, dokumentowania i nadzorowania praktyk pedagogicznych prowadzonych 
w szkołach i placówkach w ramach pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych dla czynnych zawodowo 
nauczycieli, pozostawiając dyrektorom szkół i placówek oraz opiekunom praktyk dowolność w tym zakresie. 
Spowodowało to, że nie zapewniono uczestnikom kursów równomiernego – niezależnie od miejsca 
odbywania praktyk – przygotowania do roli zawodowej nauczyciela.
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 r. pn. Organizacja i finansowanie 
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (nr P/11/073).

W latach 2006/2007–2014/2015 kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskało ogółem 
608 020 osób72, z tego: 324 131 osób w publicznych i 247 758 osób w niepublicznych szkołach 
wyższych oraz 26 652 osób w publicznych i 9 479 osób w niepublicznych zakładach kształcenia 
nauczycieli. Z zawodu nauczyciela odeszło w latach 2006/2007–2014/2015 łącznie 377 112 osób, 
natomiast zatrudniono 407 167 osób (lata 2007/2008–2015/2016). Powyższa sytuacja świadczy 
o znaczącym nadmiarze osób, które mogły/mogą podjąć pracę nauczyciela, a tym samym o braku 
powiązania kształcenia w tym obszarze z potrzebami rynku pracy. 

Wykres nr 9  
Liczba osób, które w latach 2006/2007–2015/2016 uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, 
odeszły z zawodu oraz liczba nauczycieli stażystów (według SIO stan na 30 września danego roku)
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W latach 2006/2007-2014/2015 kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskało ogółem 608 020 
osób72, z tego: 324 131 osób w publicznych i 247 758 osób w niepublicznych szkołach wyższych oraz 26 652 
osób w publicznych i 9 479 osób w niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli. Z zawodu nauczyciela 
odeszło w latach 2006/2007-2014/2015 łącznie 377 112 osób, natomiast zatrudniono 407 167 osób (lata 
2007/2008-2015/2016). Powyższa sytuacja świadczy o znaczącym nadmiarze osób, które mogły/mogą podjąć
pracę nauczyciela, a tym samym o  braku powiązania kształcenia w tym obszarze z potrzebami rynku pracy.  

Wykres nr 9 Liczba osób, które w latach 2006/2007-2015/2016 uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela, odeszły z zawodu oraz liczba nauczycieli stażystów (według SIO stan na 30 września danego roku) 

Według danych przekazanych przez MNiSzW 154 spośród ogółem 448 uczelni73 prowadziły kierunki 
związane z kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, z tego 82 z 131 uczelni 
publicznych oraz 72 z 311 uczelni niepublicznych oraz sześć  uczelni prowadzonych przez kościoły i związki 
wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa. 

72 Powyższe dane są niekompletne. MNiSzW przekazało kompilację danych zamieszczonych w opracowaniach Głównego Urzędu 
Statystycznego  Szkoły wyższe i ich finanse za poszczególne lata. Zgodnie z uwagą MNiSzW zestawienie obejmuje absolwentów, 
którzy ukończyli studia na kierunku przypisanym do grupy kształcenia  „Kształcenie” według klasyfikacji ISCED-F 2013. 
Zastrzeżono również, że nie oznacza to, że każdy z tych absolwentów ukończył studia przygotowujące do wykonywania zwodu
nauczyciela. Ponadto zestawienie nie zawiera informacji o tych absolwentach, którzy uzyskali przygotowanie do zawodu 
nauczyciela w ramach studiów podyplomowych. Z kolei MEN nie gromadzi  danych dotyczących liczby osób, które ukończyły 
kwalifikacyjne kursy pedagogiczne w publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli (w bazie SIO 
gromadzone są ogólne dane dotyczące liczby kursów prowadzonych przez te jednostki, bez podziału na ich rodzaje).  

73 Prezentowane dane nie są pełne. MNiSzW zastrzegło, że przekazane zestawienie uczelni uwzględnia tylko te kierunki studiów, 
które w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (stan na 17 maja 2016 r.) zostały 
przypisane przez uczelnie do grupy 01-Kształcenie według klasyfikacji ISCED-F 2013. Liczba uczelni ogółem został podana na 
podstawie obwieszczenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego  lub przez niego nadzorowanych (Monitor Polski z 2016 r.
poz. 397) oraz bazy danych  POL-on. 
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Źródło:  Opracowanie własne NIK na  podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

72  Powyższe dane są niekompletne. MNiSzW przekazało kompilację danych zamieszczonych w opracowaniach Głównego 
Urzędu Statystycznego Szkoły wyższe i ich finanse za poszczególne lata. Zgodnie z uwagą MNiSzW zestawienie obejmuje 
absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku przypisanym do grupy kształcenia „Kształcenie” według klasyfikacji 
ISCED-F 2013. Zastrzeżono również, że nie oznacza to, że każdy z tych absolwentów ukończył studia przygotowujące 
do wykonywania zwodu nauczyciela. Ponadto zestawienie nie zawiera informacji o tych absolwentach, którzy uzyskali 
przygotowanie do zawodu nauczyciela w ramach studiów podyplomowych. Z kolei MEN nie gromadzi danych dotyczących 
liczby osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy pedagogiczne w publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia 
nauczycieli (w bazie SIO gromadzone są  ogólne dane dotyczące liczby kursów prowadzonych przez te jednostki,  
bez podziału na ich rodzaje). 
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Według danych przekazanych przez MNiSzW 154 spośród ogółem 448 uczelni73 prowadziły  
kierunki związane z kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela,  
z tego 82 z 131 uczelni publicznych oraz 72 z 311 uczelni niepublicznych oraz sześć uczelni 
prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa.

Fazy typowej ścieżki przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedstawiono 
na poniższym schemacie. 

Schemat nr 4  
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole wyższej i adaptacja zawodowa w szkole
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studia I stopnia 
(trzy lata)
• uzyskanie kwalifikacji 
do nauczania
w szkole podstawowej

(dwa lata)
•uzyskanie kwalifikacji
do nauczania
na każdym poziomie 
edukacji

staż w szkole 
(dziewięć 
miesięcy)
•uzyskanie stopnia 
awansu nauczyciela
kontraktowego

studia II stopnia 

Źródło: Opracowanie własne NIK.

73  Prezentowane dane nie są pełne. MNiSzW zastrzegło, że przekazane zestawienie uczelni uwzględnia tylko te kierunki 
studiów, które w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (stan na 17 maja 2016 r.) 
zostały przypisane przez uczelnie do grupy 01-Kształcenie według klasyfikacji ISCED-F 2013. Liczba uczelni ogółem został 
podana na podstawie obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych (Monitor 
Polski z 2016 r. poz. 397) oraz bazy danych POL-on. 

dwa lata pracy  
przed stażem  

na kolejny stopień 
awansu

rekrutacja  
na podstawie  

wyników matury
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5.2. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontroli

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 3  października 2014  r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  
(Dz. U. poz. 1370).

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 5  października 2011  r.  
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 131; rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 października 2014 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 17  stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). 

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520). 

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie 
wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. z 2013, poz. 1273).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
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5.3. Wykaz jednostek objętych kontrolą 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Nazwa jednostki NIK  
przeprowadzającej kontrolę

1. Uniwersytet Szczeciński (USz)

Delegatura NIK 
w Szczecinie 

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

3. Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie

4. Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach 

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie

6. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW)

Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

7. Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu

8. Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

11. Uniwersytet Wrocławski (UWr)

Delegatura NIK  
we Wrocławiu 

12. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu

13. Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy

14. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

15. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

16. Uniwersytet Gdański (UG)

Delegatura NIK  
w Gdańsku

17. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku

18. Zespół Szkół nr 3 w Sopocie

19. Zespół Szkół nr 15 w Gdyni

20. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku 

21. Uniwersytet Warszawski (UW)

Delegatura NIK  
w Warszawie

22. Zespół Szkół nr 60 w Warszawie

23. Zespół Szkół nr 125 w Warszawie

24. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach

25. Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
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5.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

8. Minister Edukacji Narodowej

9. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

11. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

12. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu


















