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W systemach oświatowych, także w polskim, coraz większą wagę przykłada się do 
jakości pracy szkół, która zależy przede wszystkim od profesjonalnie przygotowanej 
kadry. Od jej umiejętności, motywacji i  sprawności zawodowej zależą w dużym 
stopniu osiągnięcia edukacyjne uczniów i – w perspektywie – rozwój kraju. Proces 
przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela od lat nie jest jednak prioryte-
tem. Przyjęty model kształcenia sprzyja zjawisku „negatywnej selekcji” do zawodu 
z uwagi, między innymi, na brak wymagań przy rekrutacji na studia pedagogiczne, 
masowość i niską jakość kształcenia, łatwość uzyskiwania uprawnień do wykony-
wania zawodu i praktycznie otwarty dostęp do niego oraz bezrefleksyjny i niesta-
nowiący wartości dodanej system awansu zawodowego. W artykule omówiono wa-
runki kształcenia kandydatów na nauczycieli w szkołach wyższych oraz pierwszy 
etap ich pracy w  szkole, związany z  uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego1.

ANDRZEJ ZALESKI-EJGIERD

Kształcenie kandydatów na nauczycieli 
i adaptacja w szkołach

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Wprowadzenie1

Przygotowanie przyszłej kadry nauczy-
cielskiej jest istotnym zadaniem państwa, 
wpływającym pośrednio na jakość życia 
obywateli. O skali zagadnienia świadczy to, 
że w roku szkolnym 2014/2015 w systemie 

1 W artykule wykorzystano wyniki kontroli NIK, przedstawionej w Informacji o wynikach kontroli Przygotowanie do wykonywa-
nia zawodu nauczyciela, nr ewid. 69/2016/P/16/021/KNO, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, 
lipiec 2017 r. Badanie przeprowadzono na uniwersytetach: Warszawskim, Gdańskim, Szczecińskim, Wrocławskim i Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy oraz w 20 publicznych szkołach/zespołach szkół. Kontrolą objęto lata 2012/2013–2015/2016.

2 Dane Systemu Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30.9.2014 i 10.10.2014, przedstawione w ramach 
kontroli NIK P/15/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 30 – Oświata i wychowanie.

oświaty funkcjonowało 52 716 szkół i pla-
cówek różnego typu prowadzących dzia-
łalność dydaktyczną, opiekuńczą lub wy-
chowawczą, w których uczyło się ogółem 
6 369 305 osób2. O wadze problemu świad-
czy także liczba nauczycieli, (694 636 osób 
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w roku szkolnym 2017/20183), jak i kwota 
wydatków z budżetu państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego na zadania 
oświatowe (66 473 956 tys. zł w 2015 r.).

W ramach systemów szkolnictwa wyż-
szego i oświaty funkcjonuje kilka ścieżek 
uzyskiwania kwalifikacji uprawniających 
do wykonywania zawodu nauczyciela przez 
ukończenie: odpowiednich studiów wyż-
szych i studiów podyplomowych prowa-
dzonych przez publiczne i niepubliczne 
uczelnie, zakładów kształcenia nauczycieli 

3 Stan na 30 września 2017 r.
4 Kursy te obarczone są ryzykiem – w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Warszawie na kursy kwalifikacyjne dla czynnych zawodowo nauczycieli przyjmowano osoby niebędące 
nauczycielami. Dotyczyło to aż 36 (30%) spośród ogółem 119 osób, które ukończyły pięć spośród siedmiu 
kursów objętych kontrolą – Informacja o wynikach kontroli NIK Organizacja i finansowanie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli (nr P/11/073).

5 MNiSzW zastrzegł, że zestawienie uczelni uwzględnia tylko te kierunki studiów, które w Zintegrowanym 
Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (stan na 17.5.2016 ) zostały przypisane przez 
uczelnie do grupy 01-Kształcenie według klasyfikacji ISCED-F 2013.

(wygaszonych w roku 2014/2015), a także 
pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych 
prowadzonych przez posiadające akredy-
tację4 placówki doskonalenia nauczycieli.

Według niepełnych danych Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) 
kierunki pedagogiczne prowadziły 
154 spośród ogółem 448 uczelni5, z tego 
82 z 131 uczelni publicznych, 72 z 311 nie-
publicznych i sześć prowadzonych przez 
kościoły i związki wyznaniowe. W 2015 r. 
kształcenie – tylko w szkołach wyższych 

Rysunek 1. Instytucjonalne uzyskiwanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

Źródło: Opracowanie własne.
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– ukończyło ponad 43 tys. kandydatów na 
nauczycieli, w tym 27,5 tys. w publicznych 
uczelniach.

W latach 2006/2007–2014/2015 
kwalifikacje do wykonywania zawo-
du nauczyciela uzyskało 608 020 osób6, 
z tego odpowiednio: 324 131 osób w pu-
blicznych i 247 758 w niepublicznych 
szkołach wyższych oraz 26 652 w pu-
blicznych i  9479 w  niepublicznych 

6 Powyższe dane są niekompletne. MEN nie gromadzi danych dotyczących liczby osób, które ukończyły kwalifikacyjne 
kursy pedagogiczne w placówkach doskonalenia nauczycieli. 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, że nie oznacza to, iż każdy z tych 
absolwentów ukończył studia przygotowujące do wykonywania zwodu nauczyciela. Zestawienie nie zawiera także 
informacji o absolwentach, którzy uzyskali przygotowanie do tego zawodu w ramach studiów podyplomowych.

zakładach kształcenia nauczycieli. W la-
tach 2007/2008–2015/2016 zatrudniono  
407 167 osób. Powyższa sytuacja świadczy 
o nadmiarze kandydatów, którzy mogli/
mogą podjąć pracę nauczyciela, a tym 
samym o niepowiązaniu kształcenia z po-
trzebami rynku pracy.

Stopnie typowej ścieżki przygotowa-
nia do wykonywania zawodu nauczyciela 
przedstawiono na rysunku 3, s. 88.

Rysunek 2. Liczba osób, które w latach 2006/2007–2014/2015 uzyskały kwalifikacje  
do wykonywania zawodu, odeszły z zawodu oraz liczba nauczycieli stażystów (w tys.)

Źródło: Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej (według SIO stan na 30 września danego roku) oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Liczba nauczycieli ogółem zwiększy-
ła się w latach 2006/2007–2017/2018 
o 44,8 tys. osób (6,5%), pomimo znaczące-
go spadku liczby uczniów. Systematycznie 
rosła liczba nauczycieli dyplomowanych, 
którzy stanowią obecnie 52,2% ogółu na-
uczycieli (wraz z mianowanymi stanowią 
trzy czwarte kadry pedagogów – 74,1%). 
Liczba nauczycieli stażystów – adeptów 
w zawodzie utrzymywała się na poziomie 
około 5% ogółu. Powyższa sytuacja dowo-
dzi, że przeważają nauczyciele o dłuższym 
stażu pracy, co przy ograniczonym dopły-
wie młodych osób, w dalszej perspektywie 
może wpłynąć niekorzystnie na zastępo-
walność w zawodzie.

Kształcenie 
kandydatów na nauczycieli
Podstawowymi aktami regulującymi 
przygotowanie do wykonywania zawodu 

7 Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zm. – dalej „ustawa Psw”.
8 Dz.U. poz. 131 – dalej: „rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia”.
9 Dz.U. z 2014 r. poz. 1370 – dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów”. Poprzednio obowiązywało 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.10.2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 131; uchylone 1.10.2014).

nauczyciela jest ustawa z 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym7; rozpo-
rządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela8 i roz-
porządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 3 października 2014 r. w spra-
wie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształ-
cenia9. Uczelnia, zgodnie z przysługują-
cymi jej uprawnieniami, może prowadzić 
kształcenie na studiach I i II stopnia, jed-
nolitych studiach magisterskich, a także 
na podyplomowych. Nauka odbywa się 
na kierunku studiów w sposób określony 
przez program kształcenia, zgodnie z za-
łożonymi efektami, do których są dosto-
sowane programy oraz plany studiów.

Ustalono, że skontrolowane uniwer-
sytety stworzyły studentom warunki 

Rysunek 3. Przygotowanie w szkole wyższej do wykonywania zawodu nauczyciela  
i adaptacja w szkole

Źródło: Opracowanie własne.
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programowe i kadrowe, umożliwiające uzy-
skanie wiedzy teoretycznej niezbędnej do 
pracy w szkołach lub placówkach oświato-
wych. Jednakże 15 spośród 38 programów 
kształcenia zostało opracowanych i wdro-
żonych przez uczelnie10 w roku akademic-
kim 2012/2013 niezgodnie z obowiązują-
cymi wymaganiami dotyczącymi struk-
tury tych dokumentów. Uwzględniono 
w nich natomiast zakres treści kształce-
nia określony w rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listo-
pada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego11 
oraz wprowadzone w 2012 r. standardy 
kształcenia przygotowujące do wykony-
wania zawodu nauczyciela. Programy te 
(z wyjątkiem 15) zostały zrealizowane pod 
względem treści kształcenia i zaplanowanej 
liczby godzin zajęć. Uczelnie zapewniły 
również minimum kadrowe właściwe dla 
badanego poziomu i kierunku studiów, 
uwzględniając kryteria warunkujące za-
liczenie nauczycieli akademickich do tego 
minimum oraz zachowując odpowiednią 
proporcję liczby nauczycieli do liczby stu-
dentów na danym kierunku studiów.

Istotną kwestią rzutującą na dopływ 
odpowiednich kandydatów do wykony-
wania tego zawodu pozostaje brak badań 
predyspozycji (zdolności) kandydatów na 
nauczycieli w procesie rekrutacji na stu-
dia (w postaci testów czy rozmowy kwa-
lifikacyjnej) i systematycznej obserwacji 
ich postaw i osiągnięć w trakcie studiów.

10 Nie uwzględniono tu ośmiu spośród 10 badanych programów kształcenia opracowanych na Uniwersytecie Wro-
cławskim, który skorzystał z możliwości odroczenia wprowadzenia programów o zmienionej strukturze i treści.

11 Dz.U. nr 253 poz. 1520.
12 Na przykład 150 godzin zajęć praktycznych stanowiło na Uniwersytecie Gdańskim jedynie 7,4% ogólnej liczby godzin 

studiów pierwszego stopnia na kierunku „Matematyka”. Nie oznacza to, że były to zajęcia prowadzone „przy tablicy”.

Stosownie do art. 169 ust. 3 ustawy 
Psw podstawę przyjęcia na studia I stop-
nia lub jednolite studia magisterskie sta-
nowią wyniki egzaminu maturalnego. 
Powyższe przepisy pozwalają uczelniom 
na dodatkowy sprawdzian predyspozycji 
na kierunku studiów o specjalności na-
uczycielskiej, nieweryfikowanych w trybie 
egzaminu maturalnego. Skontrolowane 
uczelnie nie korzystały jednak z takiej 
możliwości. Przyjmowały natomiast nawet 
tych absolwentów szkół średnich, którzy 
uzyskiwali najniższe wyniki na egzaminie 
maturalnym, tj. od 30 do 49 punktów pro-
centowych na poziomie podstawowym. 
Osoby te stanowiły ponad 9% ogółu osób 
przyjętych na kierunki ze specjalnościa-
mi nauczycielskimi w latach akademic-
kich 2012/2013–2015/2016, przy czym na 
Uniwersytet Wrocławski przyjęto aż 28% 
osób z takim wynikiem.

Wprowadzone w 2012 r. rozporządzenie 
w sprawie standardów kształcenia przy-
gotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela nie przyniosło zasadniczej 
zmiany jeśli chodzi o faktyczne wzmoc-
nienie roli i znaczenia praktyk peda-
gogicznych, wyznaczając jedynie limit 
150 godzin zajęć dla pierwszego stopnia 
kształcenia (studia licencjackie)12. Zajęcia 
te realizowane są zwykle na tym pozio-
mie studiów w trakcie dwóch-trzech se-
mestrów, począwszy od drugiego roku.

Wyniki kolejnych kontroli NIK wyka-
zywały, że szkoły wyższe nie zapewniały 
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właściwego przygotowania studentów do 
wykonywania zawodu nauczyciela w czę-
ści dotyczącej praktyk pedagogicznych13. 
Opinie na temat marginalizowania zna-
czenia praktyk zawodowych zgłasza od 
lat środowisko naukowców14. Studenci 
uczestniczący w badaniu ankietowym 
NIK także dostrzegali konieczność rze-
telnego przygotowania praktycznego15. 
Krytycznie wypowiadali się o wartości 
przygotowania praktycznego realizowa-
nego już zgodnie z wymogami nowego 
rozporządzenia z 2012 r. w sprawie stan-
dardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Ich 
zastrzeżenia dotyczyły zwłaszcza wy-
miaru, treści i organizacji praktyk, roli 
opiekuna praktyki w szkole oraz braku 
kontroli uczelni nad ich przebiegiem. 
Akcentowali w szczególności swoje nie-
dostateczne przygotowanie do pracy w za-
kresie psychologiczno-pedagogicznym 
(m.in. komunikacja z uczniami i rodzica-
mi, diagnoza edukacyjna, radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach).

Zdaniem prawie trzech czwartych ba-
danych (71,6%) proces kształcenia przy-
szłych nauczycieli wymaga zmian, które 
powinny polegać (562 wskazań ogółem16) 
m.in. na: rozszerzeniu wymiaru zajęć 
praktycznych kosztem zajęć teoretycz-
nych – 177 wskazań (31,5%); położeniu 

13 Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych (P/09/069); Organizacja i finansowanie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli (P/11/073).

14 B. Niemierko: Coraz lepiej kształcimy nauczycieli, „Nowa Szkoła” nr 1/2015; J. Grzesiak (red.): Profesjonalne 
praktyki – profesjonalni nauczyciele. Wybrane konteksty praktyk pedagogicznych, Konin 2010.

15 W badaniu 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.

16 Pytanie o kafeterii otwartej, pozwalające na swobodną odpowiedź respondenta.

nacisku na praktyczne przygotowanie 
psychologiczno-pedagogiczne do pracy 
w szkole – 77 wskazań (13,7%); ukierun-
kowaniu programu studiów na uzyskanie 
praktycznych kompetencji – 162 wskaza-
nia (28,2%); wsparciu kształcenia przez 
praktyków zarówno w szkole, jak i na 
uczelni – 53 wska zania (9,4%).

Skontrolowane uczelnie wdrożyły co 
prawda wewnętrzny system zapewnie-
nia jakości kształcenia, jednak brakowało 
usprawniania procesu kształcenia kandy-
datów na nauczycieli. Uczelnie nie podej-
mowały skutecznych działań służących 
doskonaleniu programów kształcenia, 
oprócz programu na kierunku „Historia” 
na Uniwersytecie Warszawskim (pogram 
studiów I stopnia od roku 2015/2016). 
Uczelnie nie wykorzystywały również wy-
ników monitoringu karier zawodowych ab-
solwentów kierunków, w ramach których 
prowadzono specjalności nauczycielskie, 
a także analiz rynku pracy do podejmowa-
nia decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu 
naboru na powyższe kierunki studiów.

W skontrolowanych szkołach wyższych 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

 • niezaplanowaniu (i nierealizowaniu) na 
Uniwersytecie Gdańskim 30-godzinnej 
praktyki psychologiczno-pedagogicznej 
w dwóch programach na kierunku „Fi-
lologia polska” (wdrażanych w cyklu 
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kształcenia 2012/2013–2014/2015 na 
studiach niestacjonarnych I  stopnia 
oraz w cyklu 2012/2013–2013/2014 na 
studiach niestacjonarnych II stopnia);

 • nieujęciu (i niezrealizowaniu) na Uni-
wersytecie Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy w dwóch programach kształce-
nia na kierunku „Edukacja wczesnoszkol-
na” (prowadzonych w cyklu kształcenia 
2012/2013–2014/2015 na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych I stopnia) 
treści nauczania w zakresie języka obcego 
nowożytnego17;

 • nieuwzględnieniu przez trzy uczel-
nie (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński 
i Uniwersytet Gdański) wymagań związa-
nych z obowiązującą strukturą programu 
kształcenia przez nieujęcie w 12 z nich 
minimalnej liczby punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać na zajęciach z wy-
chowania fizycznego;

 • wprowadzeniu na Uniwersytecie Wro-
cławskim programu dla kierunku „Mate-
matyka” w trakcie cyklu kształcenia rozpo-
czętego w roku akademickim 2012/2013, 
co naruszało § 7 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie warunków prowadzenia stu-
diów z 2011 r., stosownie do którego zmia-
ny programów nie mogą być wprowadzane 
w czasie cyklu kształcenia.

W trakcie kontroli NIK zebrano cało-
ściową opinię 454 studentów kończących 
naukę w roku akademickim 2015/2016, 
dotyczącą wpływu stworzonych przez 

17 Określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27.8.2012 w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. poz. 977, ze zm.); dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy programowej”.

18 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. – dalej: „ustawa Karta Nauczyciela”.

uczelnię warunków kształcenia (m.in. pro-
gramu studiów, kadry akademickiej, prak-
tyk zawodowych) na nabycie kompetencji 
(ogólnych efektów kształcenia) określo-
nych w standardach kształcenia (rysu-
nek 4, s. 92). Wyniki badania wskazują, 
że tylko nieco ponad jedna trzecia bada-
nych czuje się przygotowana do „wejścia” 
w zawód nauczyciela. Natomiast jedna 
czwarta stwierdziła, że nabyła w stopniu 
„znikomym” i „niskim” praktyczne przy-
gotowanie do realizowania zadań z tym 
związanych. Również podobna grupa uzna-
ła, że na poziomie „znikomym” i „niskim” 
poznała dydaktykę i metodykę działalności 
pedagogicznej popartej doświadczeniem 
w jej praktycznym wykorzystywaniu.

Jako powody wyboru kierunku kształ-
cenia 33% respondentów wskazało, że 
przejawiało chęć zostania nauczycielem 
od najmłodszych lat. Jednak aż 26,6% an-
kietowanych podało, że nie dostało się na 
inny kierunek/specjalizację, nie miało in-
nego pomysłu na studia, a te wydawały 
się najłatwiejsze i zapewniały możliwość 
znalezienia zatrudnienia.

Adaptacja zawodowa 
nauczyciela w szkole
Proces adaptacji zawodowej nauczyciela 
w szkole realizowany jest w ramach sys-
temu awansu zawodowego określonego 
w art. 9a-9i ustawy z 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela18 oraz w przepisach roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
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Rysunek 4. Wpływ warunków kształcenia zapewnionych przez uczelnię na osiągnięcia  
edukacyjne studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela (w %)

Źródło: Wyniki badania ankietowego NIK.

W jakim stopniu stworzone przez  
uczelnię warunki kształcenia umożliwiły 

Pani/Panu nabycie:

•  wiedzy psychologiczno-pedagogicznej po-
zwalającej na rozumienie procesów roz-
woju, socjalizacji, wychowania i nauczania 
– uczenia się;

•  wiedzy i umiejętności z dziedziny dydak-
tyki i metodyki działalności pedagogicznej 
popartej doświadczeniem w jej praktycz-
nym wykorzystywaniu;

•  umiejętności niezbędnych do realizacji dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych zadań szkoły, w tym do samodzielnego 
przygotowania i dostosowania programu 
nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;

•  umiejętności uczenia się i doskonalenia 
własnego warsztatu pedagogicznego z wy- 
 korzystaniem nowoczesnych środków i me - 
tod przetwarzania informacji;

•  umiejętności komunikowania się przy użyciu 
różnych technik z uczniami oraz osobami 
współdziałającymi w procesie dydaktyczno-
-wychowawczym (np. ze specjalistami);

•  wrażliwości etycznej, empatii, otwartości 
oraz postawy prospołecznej i poczucia od-
powiedzialności;

•  praktycznego przygotowania do realizowa-
nia zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych wynikających z roli nauczy-
ciela;

•  umiejętności rozpoznawania zaburzeń psy-
chicznych u dzieci i młodzieży szkolnej 
(w tym depresji i lęku);

•  umiejętności przeciwdziałania zaburzeniom 
psychicznym oraz niesienia pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej dzieciom i mło-
dzieży szkolnej.
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z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczycieli19. Osoba 
nieposiadająca stopnia awansu zawodo-
wego w dniu nawiązania stosunku pracy 
w szkole uzyskuje stopień nauczycie-
la stażysty, przy czym rozpoczyna staż 
na stopień nauczyciela kontraktowego, 
który trwa 9 miesięcy. Dyrektor szkoły 
zapewnia takiej osobie warunki do jego 
realizacji i przydziela opiekuna spośród 
nauczycieli mianowanych lub dyplomowa-
nych. W okresie stażu nauczyciel realizuje 
własny plan rozwoju zatwierdzony przez 
dyrektora, a po jego zakończeniu składa 
przełożonemu sprawozdanie z jego realiza-
cji. Pisemną ocenę dorobku zawodowego 
nauczyciela stażysty ustala dyrektor po 
zapoznaniu się z projektem oceny opraco-
wanym przez opiekuna stażu. Po uzyska-
niu pozytywnej oceny dorobku nauczyciel 
kieruje do dyrektora wniosek w sprawie 
wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. 
Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyj-
ną, która przeprowadza postępowanie na 
stopień nauczyciela kontraktowego, w tym 
rozmowę kwalifikacyjną. Z przebiegu jej 
pracy sporządza się protokół zawierający 
m.in.: pytania zadane nauczycielowi, in-
formację o udzielonych odpowiedziach 
i uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji. 
Dyrektor nadaje nauczycielowi staży-
ście stopień nauczyciela kontraktowego 
w drodze decyzji administracyjnej.

Stwierdzono, że dyrektorzy skontrolo-
wanych szkół zapewnili nauczycielom sta-
żystom ubiegającym się o stopień awansu 
nauczyciela kontraktowego podstawowe, 

19 Dz.U. poz. 393 – dalej: „rozporządzenie w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego”.

określone przepisami prawa, warunki do 
realizacji stażu, tj.: wyznaczyli opieku-
nów stażu, stworzyli odbywającemu go 
nauczycielowi możliwość obserwacji i pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych z udziałem 
opiekuna oraz umożliwili, tak jak innym 
nauczycielom, udział w posiedzeniach 
szkoleniowych rad pedagogicznych.

Ustalono, że tylko 30 (20%) spośród 
151 opiekunów ukończyło formy dosko-
nalenia z zakresu awansu zawodowego, 
w tym wypełniania zadań opiekuna stażu, 
z wyjątkiem trzech osób, były to wyłącznie 
kilkugodzinne szkolenia. Również 35 opie-
kunów stażu (tj. 23%) nie legitymowało się 
doświadczeniami oraz znaczącymi osiągnię-
ciami zawodowymi uwzględniającymi cały 
okres pracy w szkole. Dodatek funkcyjny 
przyznany opiekunom stażu był bardzo zróż-
nicowany i mieścił się w przedziale od 30 zł 
do 163 zł miesięcznie, przy czym w więk-
szości szkół (11 spośród 20) wyniósł on za-
ledwie od 30 zł do 75 zł. 

W tej sytuacji nie budzi zdziwienia, że 
plany rozwoju zawodowego nauczycieli sta-
żystów, które powstały przy udziale opie-
kunów, nie przedstawiały większej wartości 
dla rozwoju ich kompetencji zawodowych. 
Miały one z reguły charakter ogólny, były 
schematyczne, niepowiązane z potrzebami 
szkoły, stanowiły najczęściej zbiór niespój-
nych zadań, w których nie można odnaleźć 
cech samodzielności i zastosowania jakich-
kolwiek własnych rozwiązań. Utrudniło to 
monitorowanie postępów uzyskiwanych 
przez stażystów, a także dokonanie oceny 
dorobku zawodowego.
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Żaden z planów nie został sporządzony 
na podstawie wyników diagnozy wstępnej 
przeprowadzonej przez dyrektora i opieku-
na stażu czy także na podstawie samooce-
ny potrzeb stażysty, w szczególności jego 
silnych i słabych stron, oczekiwań i możli-
wości merytorycznych (dydaktyczno-me-
todycznych i radzenia sobie z problemami 
wychowawczymi) i związanych z rozwojem 
osobowościowym (postaw). W planach 
nie uwzględniano innych ważnych źródeł 
zapewniających jego trafność, takich jak 
plany i programy pracy szkół na dany rok 
szkolny, współpracę z innymi nauczycie-
lami i innymi instytucjami oświatowymi, 
czy doskonalenia zgodnego z potrzebami 
placówki i nauczyciela. Celem głównym 
prawie wszystkich, tj. 156 planów rozwoju 
(89%) było uzyskanie stopnia awansu na 
nauczyciela kontraktowego, a nie pogłę-
bianie umiejętności, co sprowadzało roz-
wój zawodowy do dopełniania formalno-
ści (w 11 planach w sześciu szkołach nie 
odnotowano żadnych celów tego procesu).

Stwierdzono, że 43 plany rozwoju 
(24,6%) były identyczne (14 planów w pię-
ciu szkołach) lub w znacznej mierze po-
dobne (29 planów w pięciu szkołach)

W ocenach dorobku zawodowego nauczy-
cieli stażystów, podobnie jak w sprawozda-
niach z realizacji planów rozwoju, opisywane 
były najczęściej ogólnikowo czynności na-
uczycieli wykonywane w okresie stażu czy 
też udział w bliżej nieokreślonych formach 
doskonalenia. W powyższym dokumencie 
dyrektorzy nie wykazywali, na czym kon-
kretnie polegało spełnienie wymagań na 

20 Por. St. Sławiński: Status zawodowy nauczyciela. Analiza prawna, s. 55-56.

stopień nauczyciela kontraktowego (przyrost 
osiągnięć – efekty rozwoju zawodowego), 
jakimi z założenia powinien wykazać się na-
uczyciel po zakończeniu stażu. Stwierdzono 
natomiast, że dyrektorzy nierzetelnie uza-
sadniali oceny dorobku nauczyciela stażysty 
– 33 oceny dorobku (27% ogółu) w sześciu 
szkołach były albo identyczne (20 ocen), albo 
też ich treść (13 ocen) była w przeważającej 
części jednakowa. Ponadto w 102 wypad-
kach (84%) uzasadnienia ocen nie warto-
ściowały stopnia realizacji zadań ujętych 
w planie rozwoju.

W ocenie NIK komisja kwalifikacyjna 
przeprowadzająca postępowanie na sto-
pień nauczyciela kontraktowego również 
nie spełniała swojej roli. Jako instytucja 
wewnątrzszkolna, nie może z założenia 
zapewnić obiektywizmu i porównywal-
ności wyników z innymi komisjami na 
tym poziomie awansu. Jej skład (dyrektor, 
opiekun stażu, przewodniczący zespołu 
przedmiotowego lub wychowawczego, 
w ramach którego pracuje stażysta, albo 
inny nauczyciel – w wypadku niepowołania 
takiego zespołu) powoduje, że członkowie 
ci – zaangażowani w proces uzyskiwania 
awansu przez stażystę – pośrednio ocenia-
ją wykonaną przez siebie pracę. Brakowi 
obiektywizmu w ocenianiu osiągnięć sta-
żysty sprzyja również ogólnikowość i nie-
jasność (nieprecyzyjność, wieloznaczność) 
wymagań stawianych kandydatom na na-
uczyciela kontraktowego.  Brakuje również 
wskaźników, na podstawie których komisja 
mogłaby wnioskować, że wymagania zo-
stały spełnione20. Nie wprowadzono na 
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przykład kilku kryteriów oceny spełnia-
nia wymagań względem jakości wyko-
nanych zadań, z których każde powinno 
być odrębnie oceniane. Zamiast tego 
obowiązujące przepisy pozwalają człon-
kom komisji kwalifikacyjnej rozstrzygać 
postępowanie przez uznaniowe głoso-
wanie. W rezultacie powyższego komi-
sje, m.in. przyzwalają na uproszczenia, 
tolerują błędy merytoryczne i języko-
we w planach rozwoju i sprawozdaniach 
z ich realizacji oraz w ocenie dorobku 
zawodowego, zarówno nierzetelnie spo-
rządzają protokoły z posiedzeń, jak i uza-
sadniają swoje rozstrzygnięcia. 

Ponadto, brak zewnętrznego nadzoru 
nad ich pracą znacząco zmniejsza odpo-
wiedzialność jej członków za podejmo-
wane decyzje. 

Komisje wydawały wyłącznie pozy-
tywne rozstrzygnięcia (100% w skontro-
lowanych szkołach), które były wiążą-
ce dla dyrektora szkoły podejmującego 
decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela 
kontraktowego, pod warunkiem nie-
stwierdzenia przez niego naruszeń prawa 
w działaniach komisji. 

Wszyscy nauczyciele stażyści (122), 
którzy zakończyli staż i złożyli wniosek 
o przeprowadzenie postępowania kwali-
fikacyjnego, uzyskali status nauczyciela 
kontraktowego. Świadczy to o wysokiej 

21 Również w trakcie kontroli przeprowadzonej na przełomie lat 2007/2008 pn. Funkcjonowanie systemu awan-
su 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 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.

łatwości (automatyzmie) dostępu do 
zawodu przy braku rzetelnej weryfika-
cji osiągnięć zawodowych w tej grupie 
nauczycieli21.

Poniżej wskazano istotne nieprawidło-
wości związane z pracą komisji kwalifi-
kacyjnej.
1. Nieprawidłowy skład komisji.
Skład 37 (30,3%) komisji powołanych 
w dziesięciu szkołach, spośród ogółem 
122, był niezgodny z przepisami art. 9g 
ust. 1 KN. Dyrektorzy tych szkół: powo-
ływali komisje w składzie dwuosobowym 
zamiast trzyosobowym; nie uwzględniano 
w ich składzie opiekuna nauczyciela staży-
sty i przewodniczących zespołów przed-
miotowych (zespołu wychowawczego), 
mimo że funkcjonowały w danej szkole, 
w zamian powoływano wicedyrektorów 
szkół, nauczycieli dyplomowanych lub mia-
nowanych, a nawet, w jednym przypadku, 
nauczyciela kontraktowego.
2. Niewłaściwy sposób przeprowadzania 
rozmowy kwalifikacyjnej.
Spośród ogółem 367 pytań zadanych przez 
członków 122 komisji, 43 (11,7%) z nich 
nie odnosiło się do wymagań na stopień 
nauczyciela kontraktowego określonych 
w § 6 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia w spra-
wie uzyskiwania awansu zawodowego na-
uczycieli, w związku z § 12 ust. 1 tego 
rozporządzenia.



96 KONTROLA PAŃSTWOWA – 96 –

kontrola i audyt   Andrzej Zaleski-Ejgierd

3. Brak informacji o udzielonych odpo-
wiedziach.
Brak stosownej informacji stwierdzono 
w 111 protokołach (90,1%) w 18 szkołach, 
z tego: w pięciu wypadkach (4,1% w jed-
nej szkole) nie zamieszczono informacji 
o udzielonych odpowiedziach, natomiast 
w 106 protokołach (82,8%) pojawiły się 
jedynie ogólnie sformułowane stwierdze-
nia o charakterze wartościującym treść 
wszystkich odpowiedzi udzielonych na 
pytania lub w ogóle niezwiązane z pyta-
niami. Tymczasem, na podstawie § 14 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania awansu nauczycieli, istnieje 
obowiązek zamieszczania w protokołach 
informacji o udzielonych przez nich od-
powiedziach.
4. Brak uzasadnienia rozstrzygnięcia  
komisji.
Wystąpiło to w 106 protokołach (86,9%) 
w 17 szkołach, z tego w 19 protokołach 
(15,6%– w czterech szkołach) nie zawarto 
w ogóle uzasadnienia, natomiast w 87 pro-
tokołach (71,3%– w 13 szkołach) ograni-
czano je do jednozdaniowego stwierdzenia 
(lub równoważnika zdania), bez związku 
z istotą uzasadnienia. Uzasadnienia były 
nierzetelne, ponieważ nie odnosiły się do 
sposobu, stopnia i zakresu spełniania przez 
nauczyciela stażystę wymagań określonych 
w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzy-
skiwania awansu nauczycieli. Konieczność 
uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji, jako 
jednego z warunków wpływających na de-
cyzję dyrektora o uzyskaniu przez nauczy-
ciela stopnia awansu, wynika z §14 ust. 1 
pkt 7 ww. rozporządzenia.

Za powyższe nieprawidłowości pono-
szą odpowiedzialność dyrektorzy jako 
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. 

Niewłaściwy skład komisji oraz brak uza-
sadnienia rozstrzygnięcia, w wypadku 
odwołania się nauczyciela do właściwego 
organu sprawującego nadzór pedagogicz-
ny, mógł stanowić formalną podstawę do 
unieważnienia wyników jej pracy.

Proces rozwoju zawodowego, sprowadza-
ny w praktyce do rutynowego uzyskiwania 
stopnia awansu zawodowego nie został, 
w ramach sprawowanego przez dyrekto-
rów szkół nadzoru pedagogicznego, pod-
dany kontroli lub/i ewaluacji pod wzglę-
dem jego wartości dla nauczycieli i szkoły. 
Dyrektorzy szkół nie planowali i nie spra-
wowali, poza jednostkowymi przypad-
kami, udokumentowanego nadzoru nad 
wdrażaniem planu rozwoju przez nauczy-
cieli stażystów ubiegających się o stopień 
nauczyciela kontraktowego. Jedyną tech-
niką stosowaną przez dyrektorów, jednak 
bez zaprogramowanego związku z planami 
rozwoju, była obserwacja (hospitacja) pro-
wadzonych przez nich zajęć edukacyjnych. 
Dyrektorzy w 11 wypadkach określili pi-
semnie zadania opiekuna stażu, niemniej, 
poza dwoma wyjątkami, nie nadzorowali 
ich realizacji w żadnej zaplanowanej for-
mie, co spowodowało, że nie dysponowali 
informacjami o jakości wypełniania zadań.

Podsumowanie
Rozwój społeczno-ekonomiczny kraju 
jest powiązany z jakością i warunkami 
pracy nauczycieli, na co wskazują przy-
kłady najbardziej rozwiniętych krajów 
należących do Organizacji Współpracy 
i Bezpieczeństwa w Europie (OECD), ta-
kich jak Finlandia czy Irlandia, w których 
do zawodu nauczyciela trafiają staranie 
wybrani kandydaci. Dlatego przyciąga on 
wyróżniających się absolwentów szkół 
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średnich. Najlepsze systemy edukacyjne 
wyróżnia, oprócz indywidualnego podej-
ścia do ucznia, wysoka jakość kształcenia 
kandydatów na nauczycieli oraz dbałość 
o pozyskiwanie najlepszych spośród nich 
do pracy22. Tymczasem w Polsce nie mo-
nitoruje się i poddaje ewaluacji efektyw-
ności systemu ich kształcenia i awansu 
zawodowego.
1. Na stosunkowo niewielki prestiż za-
wodu nauczyciela w Polsce wpływa niska 
jakość kształcenia przygotowującego do 
jego wykonywania i formalistyczny sys-
tem awansu23. Prestiż jest uzależniony od 
poziomu, jaki reprezentują kandydaci do 
zawodu, jednak na studia pedagogiczne 
w Polsce rekrutowani są absolwenci mają-
cy niskie wyniki z egzaminu maturalnego, 
nieposiadający odpowiednich kompetencji 
społecznych, a także predyspozycji do wy-
konywania tego zawodu. Jest to możliwe 
dlatego, że w przyjętym modelu kształ-
cenia brakuje wymogów związanych z se-
lekcją kandydatów. Co więcej, studia pe-
dagogiczne postrzegane są w społecznym 
odbiorze jako łatwe. Nauczyciele w bada-
niach potwierdzają brak odpowiedniego 
praktycznego przygotowania do zawodu, 
szczególnie do pełnienia roli wychowaw-
czej i kontaktów z rodzicami. Jest to wyni-
kiem zdobywania na studiach głównie wie-
dzy teoretycznej i – w zbyt małym stopniu 
– rozwijania praktycznych umiejętności 

22 McKinsey & Company: Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze,  
wyd. polskie, CEO 2007.

23 M. Smak, D. Walczak: Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego. Instytut 
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

24 Por. uwagi do procedury uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego. A. Wiłkomirska, A.Zielińska: Oce-
na systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne. WUW, Warszawa 2013.

25 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 

dydaktyczno-wychowawczych. Zdolności 
do pracy z uczniami nauczyciela stażysty 
rozpoczynającego pracę w szkole nie we-
ryfikuje również system awansu zawodo-
wego. Z uwagi na niskie i niedookreślone 
wymagania i wynikające z tego wyłącznie 
pozytywne rozstrzygnięcia w postępowa-
niach kwalifikacyjnych, nauczyciel stażysta 
ma prawie pewność dalszego zatrudnienia 
w danej szkole.
2. Model adaptacji zawodowej nowoza-
trudnionego nauczyciela, realizowany 
w ramach systemu awansu zawodowego, 
nie spełnia swej roli. Nie sprzyja koncen-
trowaniu się na predyspozycjach do wyko-
nywania zawodu nauczyciela, rozwijaniu 
mocnych stron oraz niwelowaniu niedo-
statków wiedzy i umiejętności. Akcentuje 
natomiast kwestie proceduralne związane 
z uzyskaniem stopnia awansu zawodowe-
go24. W okresie stażu nadzór dyrektora 
szkoły lub opiekuna stażu dotyczą głównie 
zagadnień merytorycznych i dydaktycz-
nych, z pominięciem sfery rozwoju oso-
bowości stażysty. Tymczasem nauczyciel 
odgrywa wiele ról, w tym również trudne 
i bardzo odpowiedzialne wychowawcze. 
Dotychczasowy dziewięciomiesięczny 
okres stażu jest zbyt krótki, aby ukształ-
tować odpowiednie postawy oraz ugrun-
tować kompetencje służące sprawnemu 
i efektywnemu wykonywaniu zawodu25. 
W powyższym kontekście wątpliwości 
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budzi również możliwość dokonania rze-
telnej oceny jego dorobku zawodowego po 
tak krótkim stażu.
3. Zmiany wymaga również podejście do 
funkcji opiekuna stażu, która – z uwagi na 
minimalne wynagrodzenie – realizowa-
na jest w większości wypadków wręcz 
społecznie przez wyznaczonych do tego 
zadania nauczycieli. Jedyne, wynikające 
z przepisów prawa, kryterium posiadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dy-
plomowanego przy powoływaniu na funk-
cję opiekuna stażu jest wysoce niewystar-
czające. 

W sytuacji stwierdzonego w trakcie kon-
troli braku profesjonalnego przygotowania 
do pełnienia tej funkcji, częstego braku 
dostatecznych osiągnięć zawodowych tych 
nauczycieli, a także najczęściej nikłego do-
datkowego wynagrodzenia za realizację 
odpowiedzialnych zadań, stworzono ry-
zyko pozornego zaangażowania instytucji 
szkoły w adaptację nowych osób do zawo-
du nauczyciela. 

Dodatek funkcyjny, z uwagi na nie-
wielki ekwiwalent za zwiększony na-
kład pracy, stopień jej złożoności 
i zwiększony zakres odpowiedzialno-
ści, nie stanowi dostatecznego czynnika 

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. Z wyjątkiem trzech krajów Unii 
Europejskiej nauczyciele muszą przejść okres próbny przed uzyskaniem stałego zatrudnienia. Trwa on 
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 odbywa się 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.

motywacyjnego dla nauczycieli opieku-
nów stażu. Zdecydowanie brakuje w sys-
temie stanowiska nauczyciela mentora, 
który posiadając specjalistyczne przygoto-
wanie mógłby profesjonalnie pokierować 
nabywaniem kompetencji w miejscu pracy, 
dbając o ścieżką kariery nowozatrudnio-
nego nauczyciela stażysty.
4. Kształcenie przyszłych nauczycieli pro-
wadzi wiele różnych instytucji: uniwersy-
tety, politechniki, akademie: pedagogicz-
ne, ekonomiczne, wychowania fizycznego, 
rolnicze, muzyczne, wyższe szkoły zawo-
dowe i placówki doskonalenia nauczy cieli. 

Masowość rodzi jednak ryzyko niskiej 
jakości oraz ponoszenia, zwłaszcza przez 
instytucje publiczne, znacznych kosztów 
związanych z edukowaniem nadmiernej, 
nieproporcjonalnej do potrzeb liczby pe-
dagogów, bez możliwości ich zatrudnienia 
w szkołach i placówkach oświatowych. 

Warto zauważyć, że dane, którymi dys-
ponują centralne władze oświatowe na 
temat prowadzonego kształcenia przygo-
towującego do wykonywania zawodu, są 
niekompletne, zarówno w odniesieniu do 
liczby uczelni (również kierunków i spe-
cjalności), jak też liczby osób, które uzy-
skały takie kwalifikacje. Brakuje również 
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informacji o liczbie absolwentów, którzy 
uzyskali przygotowanie do zawodu w ra-
mach studiów podyplomowych. Również 
w ramach bazy danych SIO nie są groma-
dzone informacje dotyczące liczby osób, 
które ukończyły kwalifikacyjne kursy 
pedagogiczne w publicznych i niepublicz-
nych placówkach doskonalenia nauczy-
cieli i spełniają kryteria kwalifikacyjne26. 
Nie pozwala to na prowadzenie polityki 
na poziomie krajowym i/lub regional-
nym, służącej przygotowaniu kadry na-
uczycielskiej w powiązaniu z potrzebami 
rynku pracy27.
5. W ramach systemu przygotowania kadry 
do zawodu nauczyciela brakuje mechani-
zmów służących selekcji kandydatów do 
wykonywania tej pracy – począwszy od 
jednoznacznych kryteriów rekrutacyjnych 
na studia wyższe i monitorowanie przy-
datności do zawodu w trakcie studiów, 
po niespełniającą roli procedurę awansu, 
z czysto formalną rozmową kwalifikacyjną 

26 Kwestie powszechności kształcenia pedagogów w zbyt wielu instytucjach i niskiej jakości tego procesu, sze-
rokiej dostępności do zawodu oraz braku danych o zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela od lat poruszali badacze, m.in.: A. Wiłkomirska: Ocena kształcenia nauczycieli, op.cit. 
(postulowano tu m.in. limitowanie liczby kandydatów na nauczycieli w zależności od potrzeb systemu oświa-
ty. Ich nadmierna liczba znacznie przewyższa zapotrzebowanie, co w sytuacji niedofinansowania uczelni jest 
nieracjonalne i nieuzasadnione. Kształcenie pedagogów miałoby odbywać się wyłącznie na 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”.

27 Oprócz 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 równo-
wagę jeśli chodzi o potrzeby dotyczące kadry nauczycielskiej, por.: Kluczowe dane dotyczące nauczycieli 
i dyrektorów szkół w Europie.

28 Podobnie przedstawia się sytuacja na wyższych stopniach awansu zawodowego. Dane przekazane NIK 
przez kuratorów oświaty wskazują, że 170 (0,4%) osób spośród 39 794 nauczycieli kontraktowych, którzy 
przystąpili do egzaminu, nie uzyskało stopnia nauczyciela mianowanego, Natomiast w wypadku ubiegania 
się o stopień nauczyciela dyplomowanego, stopnia tego nie otrzymało 335 (0,7%) osób spośród 47 222 
przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

na stopień nauczyciela kontraktowego i eg-
zaminem na stopień nauczyciela mianowa-
nego włącznie. Potwierdzają to informacje 
uzyskane przez NIK od kuratorów oświaty, 
z których wynika, że w latach 2014–2016 
spośród ogółem 39 696 nauczycieli staży-
stów, którzy przystąpili do rozmowy kwa-
lifikacyjnej, zaledwie 82 osoby (tj. 0,2%) 
nie uzyskały stopnia nauczyciela kontrak-
towego28.

Możliwość zdobycia kwalifikacji nauczy-
cielskich jest powszechna i łatwa z uwagi 
na prowadzenie studiów pedagogicznych 
i podyplomowych przez większość uczelni 
oraz kursów kwalifikacyjnych przez pla-
cówki doskonalenia nauczycieli. 

W powyższej sytuacji, wobec braku me-
chanizmów służących selekcji do zawodu, 
niezbędne wydaje się rozważenie uzyski-
wania uprawnienia do wykonywania zawo-
du na podstawie zewnętrznego egzaminu 
państwowego, który w zobiektywizowany 
sposób sprawdzałby nabyte kompetencje.
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6. Najwyższa Izba Kontroli wnosiła do 
Minis tra Edu kacji Narodowej o wpro-
wadzenie zmian legislacyjnych dotyczą-
cych: wydłużenia okresu stażu na stopień 
nauczyciela kontraktowego; określenia 
okresu pobierania dodatku funkcyjnego 
przyznanego opiekunowi nauczyciela sta-
żysty; wskazania jednolitej w skali kraju 
minimalnej procentowej stawki dodatku 
funkcyjnego opiekuna nauczyciela staży-
sty; ustalenia dodatkowych wymagań, jakie 
powinien spełniać nauczyciel-opiekun29, 
wprowadzenia egzaminu po odbyciu stażu 
uprawniającego do wykonywania zawodu 
nauczyciela, zamiast obowiązującej we-
wnątrzszkolnej rozmowy kwalifikacyjnej; 
doprecyzowania wymagań wobec ubiega-
jącego się o stopień nauczyciela kontrak-
towego.

Wnioski skierowane do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego obejmowały:

 • przeprowadzenie, wspólnie z Ministrem 
Edukacji Narodowej, całościowej oceny 
systemu kształcenia kadry nauczyciel-
skiej30;

 • dokonanie zmian prawnych służących 
zwiększeniu wymiaru godzin zajęć prak-
tycznych na studiach I stopnia;

 • doprowadzenie do poszerzenia bazy da-
nych gromadzonych w Zintegrowanym 

29 Na przykład: publikacje o charakterze dydaktyczno-metodycznym, opieka nad laureatami i finalistami kon-
kursów oraz olimpiad wojewódzkich i krajowych, osiąganie z kolejnymi rocznikami danego etapu eduka-
cyjnego 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.

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

31 5. Moduł: Kierunki studiów i 6. Moduł: Studenci i absolwenci.
32 Zmiany wprowadzono na podstawie art. 76 ustawy z 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

Systemie Informacji o Nauce i Szkolnic-
twie Wyższym POL-on w taki sposób, aby 
można było monitorować: liczbę uczelni 
publicznych i niepublicznych prowadzą-
cych kierunki oraz specjalności nauczyciel-
skie, liczbę studentów na tych kierunkach 
(specjalnościach), liczbę osób, które uzy-
skują corocznie kwalifikacje do wykony-
wania zawodu nauczyciela, w tym w trybie 
studiów podyplomowych oraz pedagogicz-
nego studium wydziałowego /międzywy-
działowego31.

Minister Edukacji Narodowej, m.in. 
w od powiedzi na wyniki kontroli NIK, 
wprowadził (począwszy od 1 września 
2018 r.32) zmiany w ustawie KN obejmu-
jące np.:

 • wydłużenie stażu na stopień nauczycie-
la kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku 
i 9 miesięcy;

 • zastąpienie oceny dorobku zawodowego 
za okres stażu oceną pracy;

 • zastąpienie rozmowy kwalifikacyjnej na 
stopień awansu nauczyciela kontraktowego 
egzaminem kwalifikacyjnym.

Powyższe zmiany nie rokują jednak 
większych nadziei na jakościową zmia-
nę z uwagi na ich fasadowy charakter, 
m.in. egzamin kwalifikacyjny będzie miał 
de facto charakter wewnątrzszkolny, a nie 
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zewnętrzny i wobec podobnego składu 
komisji, jak w wypadku egzaminu na sto-
pień nauczyciela mianowanego, nie będzie 
służył prowadzeniu selekcji. Co więcej, 
nie mają one charakteru kompleksowego, 
ponieważ nie są powiązane z usprawnie-
niami w kształceniu kandydatów na na-
uczycieli w ramach szkolnictwa wyższego, 
co w szczególności dotyczy: systemu re-
krutacji, radykalnego ograniczenia liczby 
uczelni (wydziałów) kształcących kandy-
datów (takie studia powinny prowadzić 

najlepsze szkoły wyższe wyłaniane w dro-
dze konkursu), ścisłego powiązania kształ-
cenia z praktykami pedagogicznymi pro-
wadzonymi wyłącznie w powołanych do 
tego celu i profesjonalnie przygotowanych 
szkołach ćwiczeń.
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