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Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6
im. Romualda Traugutta w Lublinie
ul. Czwartaków 11
20-045 Lublin

W związku ze zgłoszoną w piśmie z dnia 18 marca 2015 roku prośbą o wydłużenie
czasu realizacji zalecenia pokontrolnego wydanego w czasie kontroli doraźnej w dniu 9 marca
2015 r., znak sprawy WNP.5533.166.2015.MO informuję, że została uwzględniona Pani
prośba odnośnie wydłużenia terminu wykonania zalecenia dotyczącego zatrudnienia
nauczyciela edukacji wczesno szkolnej posiadającego kwalifikacje określone w § 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2013. Nr 1207 z późno zm.).

Ustalenia zawarte w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2015 L

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wynikają z analizy
dokumentów (aneks do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2014/2015, teczka akt
osobowych nauczyciela) oraz z rozmowy z Panią. W wyniku kontroli stwierdzono, że Pani
•••• nie spełnia wymogów określonych w § 4 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca
2009 L 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 (Dz. U. 2013, poz. 1207 z
późno zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzam, że wydane zalecenie, cyt.
"Zaleca się zatrudnić nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej posiadającego kwalifikacje
określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2013. Nr 1207
z późno zm.)". Termin realizacji: 13 kwietnia 2015 L jest w pełni uzasadnione.

Należy zauważyć, że zapisy art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2004 L, Nr 256, poz. 2572, z późno zm.), wyraźnie wskazują, iż
szkołą publiczną jest szkoła, która zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkoły
podstawowej określa § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
r. (Dz. U. 2013. Nr 1207 z późno zm.). W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości
zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu



sprawującego. nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, .który -nie . spełnia -warunku
wymienionego w ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2014 r. Nr 191).

Wyniki kontroli wskazują, że zwróciła się Pani do Lubelskiego Kuratora Oświaty,
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienia nauczyciela, który nie posiada wymaganych
kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, zgodnie z zapisami art. 10 ust. 9 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. Nr 191). Do dnia kontroli
nie uzupełniła Pani wniosku o wskazany w piśmie WRE.5810.171.2014.WJ dokument, to jest
aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy dowodzące tego, że wśród osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy nie ma osób posiadających pożądane kwalifikacje, bez dodatkowych
wymagań dotyczących na przykład sprawnego posługiwania się językiem angielskim, czy
posiadania przygotowania do nauczania języka polskiego jako obcego.

Reasumując należy stwierdzić, że zapisy art. 33 ust. 2 ust. 1 ustawy o systemie
oświaty obligują kuratora oświaty do nadzoru nad zgodnością zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami, a przedstawione przez Panią uzasadnienie wniosku nie
przywołuje podstaw prawnych wskazujących na konieczność wydłużenia czasu na realizację
ww. zalecenia. Lubelski Kurator Oświaty nie może zezwolić na prowadzenie przez szkołę
działalności z naruszeniem zapisów prawa oświatowego jednak, uwzględniając pozostały do
zakończenia roku szkolnego 2014/2015 trzymiesięczny okres nauki termin wykonania ww.
zalecenia ustalam na dzień 30 czerwca 2015 r.
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