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Informacja dotycząca organizowania kursów pedagogicznych  

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 
 

 

I.  Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie  praktycznej 

nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.). 

II. Warunki organizacji kursu:  

1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą organizować:  

a) placówki i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, 

b) osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.), obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

dla których mogą uzyskać akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty.  

2. Kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 

może być przeprowadzony jedynie na podstawie programu zatwierdzonego przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

3. Organizator kursu, w celu zatwierdzenia przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu 

nauczania kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, składa w Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu wniosek oraz dwa egzemplarze programu nauczania kursu, opracowanego 

zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie  praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) oraz z § 22 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.): 

a) w  przypadku  placówek  niepublicznych  wymienionych w pkt. II.1a - kopię  zaświadczenia 

 o  wpisie  do  ewidencji  szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwą jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

b) w przypadku placówek wymienionych w pkt. II.1b - kopię decyzji o przyznaniu akredytacji, 

jeżeli została przyznana. 

 



2 

 

4. Przedłożony do zatwierdzenia program kursu powinien zawierać:  

1) nazwę formy kształcenia (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu), 

2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji: zgodnie z § 10 ust. 4 

rozporządzenia wymienionego w pkt. I.2 należy zaplanować co najmniej 70 godzin zajęć 

z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, sposób organizacji 

ustala organizator kursu, 

3) wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10              

ust. 4 i 5 rozporządzenia wymienionego w pkt. I.2 uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł 

mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 

którego będzie nauczać lub:  

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo 

świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub 

policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz 

co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub 

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym 

zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących 

w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł 

robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz 

co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, 

którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom 

ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż 

pracy w zawodzie, którego będzie nauczać. 

4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy 

uczestników, w zależności od ich potrzeb i możliwości, 

5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, 

6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć: w programie należy wskazać treści 

nauczania z zajęć ujętych w planie nauczania, 

7) opis efektów kształcenia,   

8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

9) sposób i formę zaliczenia (sprawdzenia efektów kształcenia). 
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5. Organizator kursu zawiadamia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o każdej kolejnej edycji kursu 

przed jego rozpoczęciem (podaje datę rozpoczęcia i zakończenia kursu). Każda zmiana 

w programie nauczania wymaga ponownego uruchomienia procedury zatwierdzania programu 

przez kuratora oświaty. 

6. Osoba kończąca kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zorganizowany 

przez  placówkę  lub  ośrodek  otrzymuje  zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 5 

do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.): 

a) w związku z tym, że wzór zaświadczenia nie przewiduje wykazu przedmiotów objętych kursem, 

na zaświadczeniu w wierszu „nazwa kursu” proponuje się wpisać: „pedagogiczny, którego program 

został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dnia …….. nr …….. i obejmował 

łącznie 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. 

Taka informacja wyeliminuje wątpliwości organów przyznających dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych, czy kurs ukończony przez instruktora praktycznej nauki zawodu 

odpowiadał wymogom § 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

b) organizatorzy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu niebędący 

placówkami lub ośrodkami w rozumieniu przepisów oświatowych wydają uczestnikom 

zaświadczenia według opracowanych przez siebie wzorów. Zaświadczenia te winny zawierać 

informację, że ukończony przez daną osobę kurs był realizowany zgodnie z programem 

zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (data, numer programu). Proponuje się 

również zamieszczenie informacji o liczbie godzin poszczególnych zajęć zrealizowanych zgodnie 

z zatwierdzonym programem.  

c) numer programu jest jednoznaczny z sygnaturą pisma informującego wnioskodawcę 

o zatwierdzeniu programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

d) zaświadczenia wydawane przez organizatorów kursów nie podlegają rejestracji w Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu.       

III. Inne informacje: 

1. Organizator kursu: 

a) zawiadamia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o każdej edycji kursu przed jego rozpoczęciem 

(podaje datę rozpoczęcia i zakończenia kursu), 

b) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z § 21 ust.1, 2, 3, i 4 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych, 

c) prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, 
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d) zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego 

kształcenia, pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację 

kształcenia, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, warunki organizacyjne i techniczne 

umożliwiające udział w kształceniu osób niepełnosprawnych oraz nadzór służący podnoszeniu 

jakości prowadzonego kształcenia. 

2. Organizator kursu przekazuje w terminie 14 dni od zakończenia kursu do Kuratorium Oświaty 

Poznaniu:  

a) sprawozdanie z realizacji kursu (załącznik nr 1),  

b) listę słuchaczy, którzy ukończyli kurs (załącznik nr 2), 

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ewidencji wydanych zaświadczeń. 

3. Nadzór pedagogiczny nad kursami pedagogicznymi dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

        

Poznań, 30 stycznia 2014 r.         

     

  Wielkopolski Kurator Oświaty 

     /-/Elżbieta Walkowiak 

 

         

 


