
                                        

 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO: Arleta Dyba 

ZAWÓD: nauczyciel, dyrektor 

MIEJSCE PRACY: Przedszkole miejskie nr 9 im. W. Chotomskiej w będzinie, Prywatne 
Przedszkole YES – Młodzi Odkrywcy w Będzinie 

1. Jakie kwalifikacje są konieczne, aby podjąć prace pedagoga o Pani specjalności? 
Na jakie kwalifikacje zwraca się szczególną uwagę rekrutując do tego typu pracy? 

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz wymagane od nich kwalifikacje określa ustawa 
Karta Nauczyciela. Dyrektor, przeprowadzając rozmowę z kandydatem do pracy na 
stanowisko nauczyciela, w pierwszej kolejności dokonuje oceny posiadanych kwalifikacji 
na podstawie przedłożonych dokumentów. 
 
Kwalifikacje nauczycieli poświadczają: 
- dyplom ukończenia szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli, 
- zaświadczenie/świadectwo potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne. 
 
Podstawowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli reguluje art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
 
Według zapisu ustawy, nauczycielem może być 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, 
- przestrzega podstawowych zasad moralnych, 
- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 
 
Od 1 września 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające szczegółowe 
kwalifikacje wymagane od nauczycieli, a mianowicie 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 2009 r. Nr 50, poz. 400). 
 
Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie, to: 
- brak możliwości zatrudniania nauczyciela poprzez dokonanie przez dyrektora 
subiektywnej oceny, że pracownik ukończył kierunek studiów zbliżony do nauczanego 
przedmiotu, 
- uelastycznienie przepisów dotyczących kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie 
edukacyjnym (przedszkole i klasy I–III szkoły podstawowej), 
- podniesienie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  
w zasadniczych szkołach zawodowych, 
 



                                        

 

 
 
 
- precyzyjne określenie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli wszystkich typów  
i rodzajów szkół specjalnych, 
- wprowadzenie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli 
zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela-
pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach  
i placówkach, 
- określenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy  
w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach, 
- określenie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty. 
 
2. A jakie kwalifikacje czy też umiejętności dodatkowe okazują się pomocne  

w profesjonalnym wykonywaniu pracy w tym zawodzie? 
- Na pewno mile widziane są umiejętności wokalno-muzyczne, artystyczno-techniczne, 
wyobraźnia czy twórcze. 
- Pedagoga powinna cechować umiejętność logicznego myślenia, pozwalająca 
kojarzyć fakty, wyciągać wnioski ze zdobytych informacji i przewidywać skutki działań. 
Myślenie twórcze przydaje się również przy obmyślaniu sposobów rozwiązania problemów. 
- Cechą konieczną w tym zawodzie jest samokontrola czyli umiejętność panowania nad 
własnymi emocjami – gniewem, agresją, lękiem. 
- Przydatne w pracy pedagoga są szerokie zainteresowania społeczne oraz ciekawość 
zawodowa zmierzająca do rozszerzania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych kursach i 
szkoleniach. 
- Nauczyciel powinien stanowić wzór dla swoich podopiecznych.  
- Musi być świadomy, że w jego gestii leży prawidłowy rozwój dzieci – fizyczny, umysłowy i 
psychiczny. 
 
3. Jaka był Pani droga zawodowa? Gdzie zaczynała Pani swoją karierę? 
Swoją karierę zawodową rozpoczynałam w Szkole Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej 
w Sosnowcu na stanowisku nauczyciel kl.1. Była to satysfakcjonująca praca, gdyż to 
właśnie dzieci motywowały mnie do codziennie do stawiania sobie poprzeczki  
w działaniach. Celem mojej pracy było wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, co 
najmniej w granicach podstawy programowej, rozwijanie twórczego myślenia, 
kształtowanie nawyków systematycznej pracy, przygotowanie do kontynuowania nauki  
w klasach starszych. Mając kontakt z obecnymi 18- latkami mam satysfakcje, że moja 
praca nie poszła na marne, że te dzieci, które były zagubione przez pierwsze dni pobytu 
w szkole wyrosły na wartościowych ludzi. Obecnie pracuje w przedszkolu państwowym 
i prywatnym. Praca daje mi ogrom radości i zadowolenia. Robię to, co kocham a to jest 
najważniejsze. Spełniam się w tym zawodzie.  

 
 
 



                                        

 

 
 
 
 

 
4. Jakim osobom nie polecałaby Pani kariery w charakterze pedagoga o specjalności 

którą Pani reprezentuje? (co utrudnia wykonywanie  zawodów tej branży?) 
W charakterze pedagoga wychowania przedszkolnego powinny pracować osoby, które 
czują, że chcą pracować w tym zawodzie i mają do tego powołanie. Nie jest to praca 
łatwa, jak to się wszystkim wydaje. Trzeba mieć świadomość ciążącej na nauczycielach 
ogromnej odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu 
wychowanków. Nauczyciel przedszkola pobudza ciekawość i otwartość wobec siebie i 
innych ludzi. Uczy tolerancji i szacunku do innych Wspiera on swoją postawą i działaniami 
pedagogicznymi rozwój psychologiczny dzieci, ich potrzeby, zdolności i zainteresowania. 
Nauczyciel przedszkola odpowiedzialny jest nie tylko za prawidłowy rozwój fizyczny, ale 
także za rozwój umysłowy i psychiczny dziecka. Powinien być wzorem i przykładem dla 
całej grupy dzieci. Musi lubić swoją pracę i kochać dzieci. 

5. Jakie cechy charakteru są przydatne Pani zdaniem w tego typu pracy? 
W tym zawodzie nie może zabraknąć poczucia humoru i dużej cierpliwości, 
wyrozumiałości oraz wewnętrznej radości życia.  Ze względu na cel pracy nauczyciel 
przedszkola musi posiadać przede wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi 
zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Nauczyciel przedszkola powinien także być cierpliwy, 
opanowany, dokładny, posiadać zdolności w rozwiązywaniu problemów, konfliktów, 
które często zdarzają się w grupie. Każde dziecko jest inne, ma inny temperament, inne 
potrzeby, dlatego ważne jest nauczenie dziecka współpracy, współdziałania i znalezienia 
się w grupie rówieśniczej. Nauczyciel przedszkola musi być spostrzegawczy, mieć 
podzielną uwagę przy jednoczesnej umiejętności skupienia i koncentracji w ciągu całego 
dnia pracy, z czym wiąże się nadrzędna sprawa – bezpieczeństwo dzieci. Musi mieć 
dobrą pamięć, łatwość w poprawnym wypowiadaniu się prostym i zrozumiałym dla 
dzieci językiem. Najważniejszą jednak cechą nauczyciela przedszkola jest świadomość 
odpowiedzialności społeczno-moralnej. 

6. Co jest najciekawsze w pracy w branży którą Pani reprezentuje? 
Najciekawsze w pracy nauczyciela grupy przedszkolnej jest to, że każdy dzień pracy jest 
inny, zaskakujący. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego 
dziecka. Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi 
ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi. Najciekawsze jest jednak to jak te małe 
dzieci się uczą, jak chłoną wiedzę, nowe umiejętności i postawy.  
W swojej pracy staram się podążać za dzieckiem, organizować tak otoczenie, aby ono 
samo mogło rozwiązywać problemy. Dla mnie sukces pedagogiczny to sytuacja, gdy 
nauczyciel przestaje być potrzebny dzieciom. Próbuję wspierać indywidualizm dzieci, 
pamiętając o aspektach społecznych koniecznych do życia w grupie przedszkolnej i 
dorosłym życiu. 
Tylko praca zawodowa daje doświadczenie, jakiego nie zagwarantują żadne studia ani 
kursy, nawet studia podyplomowe. Codziennie uczę się czegoś nowego. 
 
 



                                        

 

 
 
 
7. Jakie ma Pani plany zawodowe, cele zawodowe, marzenia zawodowe? Jak widzi 

Pani rozwój swojej kariery? 
Koncentruję się na ciągłym, nieustającym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, 
gdyż zawód nauczyciela wymaga od nas nauki przez całe życie. Podsumowując swój 
dorobek zawodowy stwierdzam, że uzyskane przeze mnie efekty pracy pedagogiczno – 
dydaktycznej są bardzo wysokie. Jestem kreatywna i mogę uczyć kreatywności innych. 
Nie poprzestanę na tym, co osiągnęłam i nadal będę kontynuować swoje działania w 
uzyskiwaniu pozytywnych efektów pracy, które z kolei wpłyną pozytywnie na jakość pracy 
i funkcjonowania przedszkoli, w których pracuję. 
Moim celem zawodowym jest osiągnięcie tytułu honorowego - Profesor oświaty, który 
przeznaczony jest dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz 
ponadgimnazjalnego. 


