Jakie kwalifikacje powinien posiadać pedagog specjalny?
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Przedstawiono rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia br. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1769), w
którym określono kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach
niebędących specjalnymi. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 sierpnia br.
Stanowisko pedagoga specjalnego będzie mogła zajmować osoba, która ukończyła:
jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki
specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie
pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji
włączającej.
Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą
także posiadały inne osoby:
w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w
przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia
podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.
Pozostałe zmiany dotyczą kwalifikacji:
nauczycieli zatrudnianych w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach
leczniczych,
nauczycieli zatrudnianych w okręgowych ośrodkach wychowawczych.
Nauczyciele zatrudniani w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych zorganizowanych w
podmiotach leczniczych nie będą musieli posiadać kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy
terapeutycznej.
Nauczyciele zatrudniani w okręgowych ośrodkach wychowawczych z funkcjonującymi w nich szkołami,
tworzonymi na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz.
1700) będą musieli spełnić takie same wymagania kwalifikacyjne jak określone dla nauczycieli i
nauczycieli wychowawców w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.
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