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MINISTER EDUKACJI NARODOWE] 

Warszawa^^pazdziernika 2017 r. 
DP-SSRP.025.307.2017.AB 

Pan 
Jaros+aw Gowin 
Wiceprezes Rady Ministrow 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 

Szanowny Panie Ministrze, 

stosownie do deklaracji zawartej w plsmie z dnia 10 pazdziernika 2017 r. Nr 

DP-SSRP.025.307.2017.AB, zawieraj^cym uwagi Ministra Edukacji Narodbwej 

dp prpjektbw;'ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce oraz ustawy -

Przepisy wprowadzajqce ustawy - Prawo 6 szkolnictwie wyzszym i nauce, 

przekazuj^ - z prosb^ o uwzgl^dnienie w projektowanych rozwi^zaniach 

nast^puj^ce, dodatkowe uwagi w zakresie ksztatcenia nauczycieli, zgloszone 

przez Zespol do spraw Ksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli; 

1) ksztalcenie nauczycieli przedszkoli i klas l-lll szkofy podstawowej 

powinno bye prowadzone: 

a) wy^^cznie w trakcie jednolitych studiow magisterskich, 

b) zawsze t^cznie w obu zakresach przygotowania (do przedszkola i 

klas l-lll szkoty podstawowej), 

c) na odr^bnym kierunku studiow pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna, zgodnie.z odr^bnym standardem ksztalcenia; 

2) studia podyplomowe nadaj^ce kwalifikacje do nauczania drugiego 

(kolejnego) przedmiotu (prowadzenia zaj^c) powinny trwac co najmniej 

cztery sernestry. 



Jednoczesnie, biorqc pod uwag^ stanowisko Zespotu, pozwalam sobie 

skorygowac niektore uwagi przekazane w cz^sci VIII pisma z dnia 10 

pazdziernika 2017 r. Nr DP-SSRP.025.307.2017.AB, dotycz^cej ksztalcenia 

nauczycieli. Korekta nie zmienia Istoty zgtoszonych wczesniej uwag, a jedynie 

ma na.celu ich doprecyzowanie. 

Itak: 

1) w cz^sci okreslajqcej zasady ksztalcenia nauczycieli (str. 16) w pkt 3 

tresc wst^pna powinna byc sfonmutowana w nast^puj^cy sposqb: 

„3) studia podyplomowe nadaj^ce kwalifikacje nauczycielskie powinny 

bye prowadzqne wyt^cznie przez uczelnie posiadaj^ce uprawnienia do 

ksztatcenia nauczycieli na danvm kierunku studiow (w trakcie studiow 1 i 

II stopnia albo jednolitych studiow magisterskich); studia te nipg^ bye 

organizowane w zakresie: "; 

2) w cz^sci okre^laj^cej warunki, jakie musi spetniac uczelnia aby moc 

prowadzic ksztalcenia nauczycieli (str. 17), pkt 2 i 3 powjnny bye 

sformulowane w nast^puj^ey sposob: 

„2) w swojej strukturze uczelnia musi posiadac jednostk^ lub jednostki, 

ktore prowadz^-badania naukowe w dyscyplinach: pedagogika i 

psychologta, 

3) w uczeini s^ wyodr^bnione jednostki organizacyjneiodpowiedzialneiZa 

dydaktykj przedmiptowe (metodyki zaj^c) dia. kazdej prowadzonej w 

uczeini specjalnosci ksztalcenia nauczycieli.", 

Z powazaniem, 


