
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. 

Poz. 484 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli 

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 

z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placó-

wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2248 oraz z 2014 r. poz. 840) w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Spełnianie przez placówkę doskonalenia wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d–g, potwierdza wynik 

ostatniej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w trakcie której ustalono, że placówka doskonalenia spełnia, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270), wy-

magania, o których mowa odpowiednio w pkt 2–4 i 7 części IV „Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczy-

cieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych” załącznika do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214), oraz 

realizuje wszystkie działania opisane w charakterystyce tych wymagań na poziomie wysokim. 

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy placówki doskonalenia, w której w okresie dwóch lat po-

przedzających złożenie wniosku: 

1) nie było przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej albo 

2) w wyniku ostatniej ewaluacji zewnętrznej ustalono, że placówka doskonalenia nie spełnia, zgodnie z § 6 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 

przynajmniej jednego z wymagań, o których mowa w pkt 2–4 i 7 części IV „Wymagania wobec placówek do-

skonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych” załącznika do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i pla-

cówek, lub nie realizuje w odniesieniu do przynajmniej jednego z tych wymagań wszystkich działań opisanych 

w charakterystyce tych wymagań na poziomie wysokim 

– kurator oświaty przeprowadza, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ewaluację zewnętrzną w odniesie-

niu do wymagań, o których mowa w pkt 2–4 i 7 części IV „Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych” załącznika do rozporządzenia Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.”. 

§ 2. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów rozporządzenia, o któ-

rym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli. 

§ 3. Do wniosków o przyznanie akredytacji złożonych do dnia 31 sierpnia 2016 r., dotyczących placówek doskonale-

nia nauczycieli, w których w wyniku ostatniej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w okresie od dnia 1 września 

2013 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. ustalono co najmniej poziom B w odniesieniu do wymagań, o których mowa odpo-

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 1903). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 484 

 
wiednio w pkt 2–4 i 7 części IV „Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-

-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych” załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paź-

dziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560), stosuje się przepisy roz-

porządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 4. Jeżeli wniosek o przyznanie akredytacji, złożony i nierozpatrzony przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia, dotyczy placówki doskonalenia nauczycieli, w której w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierp-

nia 2015 r.: 

1) nie było przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej albo 

2) w wyniku ostatniej ewaluacji zewnętrznej ustalono poziom niższy niż poziom B w odniesieniu do przynajmniej jed-

nego z wymagań, o których mowa w pkt 2–4 i 7 części IV „Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych” załącznika do rozporządzenia Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

– stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że 

kurator oświaty przeprowadza ewaluację zewnętrzną w odniesieniu do wymagań, o których mowa w pkt 2–4 i 7 części IV 

„Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicz-

nych” załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214), w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 5. 1. Placówki doskonalenia nauczycieli, które zachowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczy-

cieli do dnia 31 grudnia 2017 r. na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 

2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 840), za-

chowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli po dniu 31 grudnia 2017 r., jeżeli spełnianie przez 

placówkę doskonalenia nauczycieli wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d–g rozporządzenia, o którym mowa w § 1, 

potwierdza wynik ewaluacji zewnętrznej, w trakcie której ustalono, że akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli 

spełnia, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270), wymagania, o których mowa odpowiednio w pkt 2–4 i 7 części IV „Wymagania wo-

bec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych” załącznika 

do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, 

oraz realizuje wszystkie działania opisane w charakterystyce tych wymagań na poziomie wysokim. 

2. W celu zachowania po dniu 31 grudnia 2017 r. statusu akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli pla-

cówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w ust. 1, składają do kuratora oświaty, w terminie do dnia 30 czerwca 

2017 r., wniosek o przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Kurator oświaty przeprowadza ewaluację zewnętrzną, o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 września 

2017 r. 

4. Jeżeli w trakcie ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w ust. 2, ustalono, że placówka doskonalenia nauczycieli, 

o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania określone w ust. 1, kurator oświaty wydaje zaświadczenie o zachowaniu po 

dniu 31 grudnia 2017 r. przez placówkę doskonalenia nauczycieli statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczy-

cieli. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 




