
 
 
 

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH 
- zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
 

 
 
 
 

13 lutego 2015 r.  
 



JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH 
 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 30 maja 2014 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

(Dz. U. poz. 803) 

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia 

 



CEL ZMIANY 

 
 Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego 

nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania 
przedszkolnego. 

 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w tym zakresie. 

 



CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Celem wychowania przedszkolnego jest: 

(…) 

 

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym 
nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i 
wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki 
języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - 
rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej; 

 

 



NOWY OBSZAR DZIAŁALNOŚĆI EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA 

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole 
podstawowej: 

1)uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, 
konstrukcyjnych, teatralnych; 

2)rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie; 

3)powtarza rymowanki, proste wierszyki  i śpiewa piosenki w grupie; 

4)rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są 
wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami. 

 



ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 Zalecenia metodyczne 

 

 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 
powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu 
wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie 
zabawy.  

 Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem 
obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane 
m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym 
nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci 
w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, 
materiałów audiowizualnych w języku obcym.  

 



ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 Zalecenia organizacyjne  

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym 
będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy 
nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.   

 



ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 Zalecenia organizacyjne  

 

 Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego  podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie 
wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.  

 

 Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, 
wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem 
obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje określone w przepisach 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. 

 



KWALIFIKACJE WYMAGANE OD NAUCZYCIELI  

 "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym" 
może być powierzone: 

 

a) nauczycielowi lub nauczycielom, którym dyrektor powierzył dany oddział, 
jeśli posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego  
w przedszkolu  albo 

b) nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do nauczania języka obcego 
nowożytnego, który będzie prowadził zajęcia związane tylko z 
przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

 



KWALIFIKACJE WYMAGANE OD NAUCZYCIELI  

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela określają: 
 
a) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  

 
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 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. z 2013 r. poz. 
1207, z późn.zm.).  

 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stanowisko nauczyciela może 
zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub 
ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające 
kwalifikacje.  
 
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli języka obcego w przedszkolach określa przepis § 11 ww. 
rozporządzenia.  



KWALIFIKACJE WYMAGANE OD NAUCZYCIELI  

Kto może prowadzić zajęcia językowe: 
 
 filolodzy posiadający przygotowanie pedagogiczne,  
 
 absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych, 

 
 osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności)  

i legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 
zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz 
posiadają przygotowanie pedagogiczne, 
 

 osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach (lub w klasach I-III szkoły 
podstawowej), a ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka 
obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa  w załączniku do 
rozporządzenia oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w 
zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. 

 



KWALIFIKACJE WYMAGANE OD NAUCZYCIELI   

Okres przejściowy: 

 

 Do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczyciele przedszkoli legitymujący się 
świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej 
podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia  
(tj. co najmniej na poziomie B2), mogą prowadzić zajęcia językowe bez 
konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.  

 

 Do 2020 r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić wymagane kwalifikacje w 
zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. 

 



KWALIFIKACJE WYMAGANE OD NAUCZYCIELI   
ZAŁĄCZNIK; ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

1. Podstawowa znajomość języka: 
1)   język angielski: 

a)  First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), 

b)  International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, 

c)  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS): 

–  wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt, 

–  wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE), 

–  wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE), 

d)  City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom 
"Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - 
poziom "Communicator", 

e)  Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, 

f)  Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests, 

g)  Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5; 

2)   język niemiecki: 

a)  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut, 

b)  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut; 

3)   język francuski: 

a)  Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B2, Centre International d'Etudes Pedagogiques, 

b)  Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Alliance Française; 

4)   język włoski: 

a)  Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena, 

b)  Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia, 

c)  Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri; 

5)   język hiszpański: 

a)  Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, 

b)  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes, 

c)  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes. 

 

 



KWALIFIKACJE WYMAGANE OD NAUCZYCIELI   

Gdzie można uzyskać kwalifikacje do wczesnego nauczania języka obcego?  

 
Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z zakresu przygotowania pedagogicznego 
do nauczania języka obcego oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego do 
wczesnego nauczania języka obcego mogą prowadzić akredytowane placówki 
doskonalenia nauczycieli. 

 
 



HARMONOGRAM ZMIAN 

 
 

 
 

 od 1 września 2014 r. nieobligatoryjnie – placówki wychowania 
przedszkolnego posiadające możliwości organizacyjne – decyzja dyrektora 
podjęta w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu opinii 
rady pedagogicznej, 
 

 od 1 września 2015 r. obligatoryjnie – dzieci realizujące roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 

 
 od 1 września 2017 r. obligatoryjnie – wszystkie dzieci korzystające z 

wychowania przedszkolnego. 
 

 
 



JĘZYKI OBCE W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
- dane SIO na dzień 30 września 2014 r. 



JĘZYKI OBCE W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
- dane SIO na dzień 30 września 2014 r. 

 
 Zajęcia z języka obcego nowożytnego prowadzone są w 61% placówek 

 

 59% dzieci uczy się języka obcego w przedszkolu 

 

 W 40% placówek wykazany jest w SIO nauczyciel języka obcego  

 

 W 60% placówek zajęcia z języków obcych prowadzone są przez 
nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w tych placówkach 

 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę! 

 


