SZCZEGÓŁOWE KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OSÓB UPRAWNIONYCH
DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO
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 (tekst jednolity, Dz.U. 2013, poz. 1207).
(…)
§ 11.
1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych i innych przedmiotów wykładanych w języku
obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub
lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne
lub
2) studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany
w kolegium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach i placówkach, o
których mowa w § 2 ust. 1, § 3, 4 i 9, z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków
obcych, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1
lub
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne
lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie
danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
lub
3) ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej
danemu językowi obcemu,
lub
4) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia,
lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub
biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne.
3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach podstawowych i
placówkach, o których mowa w § 4 ust. 1, posiada również osoba, która:
1) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:

a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia,
lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub
biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne
lub
2) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego
nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w
załączniku do rozporządzenia.
4. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół
podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub
klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2)*, a ponadto legitymuje się
świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o
którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub
kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
)*§ 4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych,
placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2−4, §
12−14, 16−22 i 24, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 ust. 1, § 3
lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu
przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom,
lub
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 2, a
ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I −III szkół
podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
lub
3) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

------------------------- „ -------------------------Podstawowa znajomość języka - świadectwa potwierdzające (załącznik do rozporządzenia
MEN z dnia 12 marca 2009 r.14):
1) język angielski:
a) First Certificate in English (FCE) − ocena A lub B, University of Cambridge ESOL
Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),
b) International English Language Testing System (IELTS) − z wynikiem 5,0−6,0 pkt,
University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,
c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) − Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) − z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

– wersja CBT (komputerowa) − minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z
pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
– wersja PBT (tradycyjna) − minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z
pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)
Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds
International ESOL (IESOL) − poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1
Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5
funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL)
– poziom „Communicator”,
e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 − ocena:
pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,
f) Pearson Test of English Academic − z wynikiem 59−75 pkt, Edexcel, Pearson Language
Tests,
g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and
Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;
2) język niemiecki:
a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,
b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) − poziom B2 Mittelstufe Deutsch,
Österreich Institut;
3) język francuski:
a) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B2, Centre International d’Etudes
Pedagogiques,
b) Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Alliance Française;
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di
Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per
Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri;
5) język hiszpański:
a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes &
Universidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto
Cervantes,
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes.
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