
Najczęściej zadawane pytania – e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku. 

 

1. Czy wszyscy nauczyciele w danej placówce muszą mieć kwalifikacje do nauki języka obcego czy 

wystarczy, że jeden z nauczycieli będzie miał takie kwalifikacje? 

Odp.: Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  może być  

prowadzone przez nauczyciela, któremu dyrektor powierzył dany oddział, jeśli posiada  

kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu  lub też  przez 

nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego 

w przedszkolu, który będzie prowadził zajęcia związane tylko z przygotowaniem dzieci do 

posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Tak więc nie ma konieczności, aby wszyscy 

nauczyciele posiadali ww. kwalifikacje, a wszystko zależy od decyzji dyrektora placówki i 

uwarunkowań organizacyjnych. 

2. Czy możemy wymagać od rodziców, aby kupili podręczniki do języka obcego dla 

przedszkolaków? 

Odp.: Podobnie, jak w przypadku pakietu rocznego przygotowania przedszkolnego - jeśli 

nauczyciel uzna zakup podręcznika za zasadny, może – po ustaleniu tego z dyrektorem 

przedszkola –  zwrócić się do rodziców z prośbą o dokonanie zakupu. W  przedszkolu nie ma 

obowiązku pracy z podręcznikami, dlatego rodzice powinni wyrazić zgodę na taki zakup.    

3. Czy przewidziane są nowe przewodniki metodyczne z uwzględnieniem języka obcego? 

Odp.:  W najnowszym cyklu WSiP – Przygotowanie do nauki języka angielskiego, będzie 

przewodnik metodyczny, w skład którego wchodzić będą: rozkład materiału, scenariusze zajęć 

z propozycją zapisów w dzienniku, teksty piosenek, wierszy i wyliczanek a także listy do 

rodziców, czyli wszystko, czego nauczyciel potrzebuje do prowadzenia zajęć. 

4. Jestem nauczycielem w przedszkolu,  gdzie i jakie studia bądź kursy musze skończyć, aby móc 

uczyć?  

Odp.: Aby posiadać wymagane od 2020 roku kwalifikacje do nauczania języka obcego 

nowożytnego w przedszkolu należy ukończyć  studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny 

w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego oraz posiadać certyfikat 

potwierdzający umiejętności językowe. Lista honorowanych certyfikatów stanowi załącznik do 



rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. z poz. zm. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400  

Nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2014 r.  wprowadziła tzw. okres przejściowy 

(do 2020 r.) , w trakcie którego uprawnienia  do nauczania języka obcego w przedszkolu mają 

też  osoby posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolu i legitymujące się certyfikatem 

potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie B2. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001084   

5. Kto sfinansuje kształcenie nauczyciela? 

Odp.: Kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe może sfinansować sam nauczyciel, 

podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje, które mogą przełożyć się na łatwość w pozyskaniu 

zatrudnienia. Kursy takie mogą też być organizowane w ramach wsparcia ze środków unijnych.  

W zależności od możliwości finansowych i potrzeb, niektóre samorządy decydują się też na 

(częściowe lub całościowe) refundowanie nauczycielom kosztów  kursów. 

6. Czy wprowadzenie języka angielskiego w przedszkolu do podstawy programowej oznacza, że 

jeżeli nie będę miała kwalifikacji do nauczania tego języka, to nie będę miała etatu? 

Odp.: Nie, nie oznacza. Sposób organizacji zajęć przygotowujących uczniów do nauki języka 

obcego  zależy od decyzji dyrektora przedszkola, który zapewne weźmie pod uwagę 

możliwości organizacyjne i kwalifikacje kadry pedagogicznej pracującej w danym przedszkolu. 

7. Podjęłam studia podyplomowe na kierunku "Nauczanie języka angielskiego w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej". Czy będę musiała jeszcze dodatkowo zdać egzamin, aby 

uzyskać certyfikat na poziomie wyższym niż B? 

Odp.: Aby móc uczyć języka angielskiego w przedszkolu od września 2020 r., należy posiadać: 

 przygotowanie pedagogiczne do pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,  

 ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania 

danego języka obcego  

 świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (poziom 

B2)  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001084


Do 2020 roku obowiązują tzw. przepisy przejściowe, uprawniające do prowadzenia zajęć  

z języka obcego nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej 

posiadających świadectwo znajomości danego języka obcego co najmniej na poziomie B2. 

Nauczyciele ci są zobowiązani do uzupełnienia wymaganych kwalifikacji w zakresie wczesnego 

nauczania danego języka obcego. Lista honorowanych certyfikatów stanowi załącznik do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. z poz. zm. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400  

8. Czy nauczyciel, który skończył studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim 

może nauczać języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach 1-3 i przedszkolu? 

 

Odp.: Tak, zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 12 marca 2009r.. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczyciel osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia o specjalności danego 

języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, posiada kwalifikacje do nauczania języków obcych w 

przedszkolach i szkołach podstawowych.   

 

9. Czy mogę nauczać języka angielskiego, będąc nauczycielem edukacji przedszkolnej, nie mając 

żadnego certyfikatu, a język znam bardzo dobrze? 

Odp.:  Aby nauczać języka angielskiego należy spełniać warunki określone w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. (oraz nowelizacji, czyli 

rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie 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). Posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na 

poziomie B2 jest jednym z takich warunków. Lista honorowanych certyfikatów stanowi 

załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400


zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400 

10. Czy konieczny będzie certyfikat FCE czy wystarczy "jakikolwiek" certyfikat określający poziom 

znajomości języka? 

Odp.:  Lista honorowanych certyfikatów znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400 

11. Jeśli język obcy jest nauczany przez nauczyciela z zewnątrz, to w jakim wymiarze i czy te zajęcia 

będą godziną dodatkową dla dzieci - czy zabrana z pensum nauczyciela przedszkola? 

Odp.: Wymiar godzin nauczania j. obcego nie jest określony aktem prawnym. Decyzję tę 

podejmuje dyrektor przedszkola, zapewniając realizację wymogów określonych w podstawie 

programowej, a także biorąc pod uwagę możliwości budżetowe. Organizację pracy przedszkola 

na dany rok szkolny zatwierdza organ prowadzący i to od jego ostatecznej decyzji zależy 

sposób nauczania j. obcego w przedszkolu. Z pewnością  w zasadach organizacji pracy 

przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto czy gminę w danych roku szkolnym znajdą się 

wskazówki dotyczące organizacji nauczania j. obcego. 

12. Czy nauczyciel języka angielskiego - absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego z 

przygotowaniem pedagogicznym, musi jeszcze robić jakieś kursy, żeby uczyć w oddziale 

przedszkolnym swojej szkoły?  

 

Odp.: Nie jest to konieczne. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. 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 stanowi, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w 

przedszkolach posiada osoba, która ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w 

specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu.  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400


13. Prowadzę Punkt Przedszkolny i nie mam niestety kwalifikacji do nauczania języka chciałabym od 

września rozpocząć studia w danym kierunku, czy podczas robienia studiów mogę nauczać 

danego języka? Czy dopiero po ukończeniu studiów? 

Odp.: Aby nauczać języka obcego w przedszkolu należy spełniać warunki określone 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. i jego nowelizacji, 

czyli rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie 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. W tzw. okresie przejściowym (do 2020 roku) można uczyć j. 

obcego, nie posiadając ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z 

zakresu wczesnego nauczania j. obcego, jeśli spełnia się pozostałe warunki, tj. posiadać 

uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz potwierdzoną certyfikatem  znajomość  j. obcego na 

poziomie B 2. . Lista honorowanych certyfikatów stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. z poz. zm. 

14. W Rozporządzeniu jest, że trzeba zdać FCE na A lub B, a co z osoba która zda FCE, ale na C. I 

dlaczego napisane jest w Rozporządzeniu poziom podstawowy, a FCE to poziom  

średniozaawansowany wyższy? 

 

Odp. Zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia, uzyskanie oceny C nie uprawnia do 

nauczania j. angielskiego w przedszkolu w okresie przejściowym.  

 

15. Czy wystarczy certyfikat językowy świadczący o poziomie B2 wydany przez Uniwersytet, czy 

wymagany jest certyfikat państwowy? 

Odp.:   Lista honorowanych certyfikatów znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia z dnia 12 marca 2009 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400


16. Czy wszyscy nauczyciele z edukacji przedszkolnej powinni posiadać uprawnienia do nauczania 

angielskiego? Czy bez tych uprawnień po 2020 roku będą niepełne uprawnienia do nauczania w 

przedszkolu? 

Odp.: Posiadanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu, czy też znajomość 

języka obcego nie są obowiązkowe. Sposób organizacji zajęć przygotowujących uczniów do 

nauki języka obcego zależy od decyzji dyrektora przedszkola, który zapewne weźmie pod 

uwagę możliwości organizacyjne i kwalifikacje kadry pedagogicznej pracującej w danym 

przedszkolu. Niewątpliwie jednak, osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania języka 

obcego łatwiej będzie znaleźć nowe zatrudnienie. 

17. Jeżeli w 2020 roku będę miała trzy lata do emerytury, to też muszę podjąć naukę w zakresie 

języka obcego?  

Odp.: Posiadanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu czy też znajomość 

języka obcego nie są obowiązkowe. Sposób organizacji zajęć przygotowujących uczniów do 

nauki języka obcego  zależy od decyzji dyrektora przedszkola, który zapewne weźmie pod 

uwagę możliwości organizacyjne i kwalifikacje kadry pedagogicznej pracującej w danym 

przedszkolu. 

 

 


