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Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uzyskania pozytywnej opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie: 

 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, 

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty 

wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki, 

 przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu 

oświaty, 

 powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty. 

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) 

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zgodnie z zasadą wynikającą z art. 58a cyt. 

ustawy w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu 

oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może: 

 przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 

31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny;  

 powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, 

a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 

2023 r.;  

 przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej 

niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.;  

 w przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych, powierzyć stanowisko 

dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż 

do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

W celu uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty lub 



przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora należy przesłać wniosek 

zawierający: 

1) opis stanu faktycznego dotyczącego sytuacji wskazanej w ww. przepisie prawa 

z uwzględnieniem długości okresu przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora lub 

przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora; 

2) charakterystykę odpowiednio: 

 dyrektora jednostki systemu oświaty wraz z opisem jego doświadczenia, 

zaangażowania i osiągnięć zawodowych, uwzględniającą wymagania wynikające 

odpowiednio z § 1 lub § 2 albo § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym 

przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 

publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1449) oraz w przypadku dyrektora 

publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. informację o dopełnieniu 

obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego; 

 wicedyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 

w danej jednostce systemu oświaty wraz z opisem jego doświadczenia, zaangażowania 

i osiągnięć zawodowych, uwzględniającą wymagania wynikające z § 1 pkt 1 i 3 

ww. rozporządzenia; 

3) informację organu prowadzącego o stanowisku rady pedagogicznej i rady szkoły 

lub placówki w powyższej sprawie wyrażonym w opinii. 

 

W celu uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora należy przesłać wniosek zawierający 

następujące elementy: 

1) opis stanu faktycznego dotyczącego sytuacji wskazanej w ww. przepisie prawa 

z uwzględnieniem długości okresu powierzenia obowiązków dyrektora; 

2) charakterystykę wicedyrektora lub nauczyciela wraz z opisem jego doświadczenia, 

zaangażowania i osiągnięć zawodowych zawierającą informację o stażu pracy;  

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa odpowiednio 

w § 1 pkt 1 lub w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej 

placówce, a także kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego; 

4) informację organu prowadzącego o stanowisku rady pedagogicznej i rady szkoły 

lub placówki w powyższej sprawie wyrażonym w opinii. 

 

W celu uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora w przypadku jednostek systemu oświaty nowo 

zakładanych należy przesłać wniosek zawierający następujące elementy: 

1) opis stanu faktycznego dotyczącego sytuacji wskazanej w ww. przepisie prawa 

z uwzględnieniem długości okresu powierzenia stanowiska dyrektora; 



2) charakterystykę kandydata, wraz z opisem jego doświadczenia, zaangażowania i osiągnięć 

zawodowych, uwzględniającą wymagania wynikające odpowiednio z § 1 pkt 3 i 4 lub § 6 

pkt 1 i 3 albo § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce; 

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa odpowiednio 

w § 1 pkt 1 i 2 albo w § 2 pkt 1 wraz z kopią aktu nadania stopnia awansu zawodowego 

lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 pkt 

2 i § 1 pkt 2, a w przypadku cudzoziemca w § 1 pkt 11 ww. rozporządzenia; 

4) oświadczenie organu prowadzącego dotyczące spełnienia wymagań określonych 

odpowiednio w § 1 pkt 5-10 ww. rozporządzenia lub w § 6 pkt 4-5 ww. rozporządzenia; 

5) w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 

1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia 

lustracyjnego. 

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma prawo zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia 

lub dokumenty. 

 

Jednocześnie informuję, że w przypadkach powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz 

przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora 

jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy. 

 

Stanowisko w przedmiotowej sprawie Wielkopolski Kurator Oświaty zajmie na podstawie 

analizy przedłożonych dokumentów oraz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

 

Wskazane wnioski należy kierować na adres: 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań  

lub odpowiedniej delegatury Kuratorium: 

Delegatura w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz 

Delegatura w Koninie, ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin 

Delegatura w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno 

Delegatura w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła 

 

 

           Zbigniew Talaga 

Wicekurator Oświaty 


