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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym 



W dokumencie OSR (ocena skutków regulacji) obu 
rozporządzeń, który musi być przygotowany przy każdym 
projekcie nowego aktu prawnego znajduje się następujące 
zdanie:

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych 
skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, 
w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 



Szeroko rozumiana PPP w jednym z miast - etaty
CEZIT LO SP1 SP2 SP4 SP6 ZSP Razem

indywidualny program nauczania 0,26 0,26

inne zajęcia 0,21 3,97 4,18

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 1,26 0,83 0,17 0,59 2,85

nauczanie indywidualne 2,56 1,89 0,50 1,70 1,22 7,87

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1,38 1,50 1,98 1,82 6,68

zajęcia logopedyczne 1,05 1,00 1,00 0,50 1,00 4,55

zajęcia rehabilitacyjne 0,50 0,50

zajęcia rewalidacyjne 0,22 0,18 1,29 0,20 4,63 0,17 6,70

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 0,40 0,40

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 0,14 0,14

zajęcia socjoterapeutyczne 0,15 0,15

zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze 0,22 0,30 1,48 0,22 0,28 2,50

zindywidualizowana ścieżka 0,50 2,55 0,78 1,99 4,34 10,15

nauczyciele wspomagający 2,49 2,00 13,09 0,39 17,97

pomoc psychologiczno-pedagogiczna 0,66 0,66

Gimnastyka korekcyjna 0,44 0,17 0,61

Nauczanie indywidualne 0,22 0,22

Obowiązki logopedy 0,50 0,50

Obowiązki pedagoga 1,00 2,00 2,00 1,50 2,00 4,36 1,00 13,86

Obowiązki psychologa 1,00 0,50 1,50

Zajęcia o charakterze terapeutycznym - inne 0,21 0,21

Razem 1,94 5,51 16,39 8,14 28,69 18,31 3,48 82,47



Zgodnie z rozporządzeniem, PPP jest udzielana w 
trakcie bieżącej pracy z uczniem, a także w formie: 
1. klas terapeutycznych; 

2. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół 
podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8. porad i konsultacji; 

9. warsztatów. 



Dyrektorzy powołując się na rozporządzenie o PPP 
najczęściej występują w arkuszach o godziny na:

• zajęcia rozwijających uzdolnienia 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

• zajęcia logopedyczne

• zindywidualizową ścieżka kształcenia



zajęcia rozwijających uzdolnienia

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na zajęcia 
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów powinny być 
przeznaczone godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.

Ta pozycja nie musi zatem generować dodatkowych godzin 
w arkuszu (oprócz wymaganych ramowym planem)



Pozostają zatem:

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

• zajęcia logopedyczne

• zindywidualizowa ścieżka kształcenia

ale żadne przepisy nie określają jednoznacznie niezbędnej 
w szkole liczby godzin takich zajęć.



Rozporządzenie mówi tak:

Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (…) ustala dyrektor przedszkola, 
szkoły lub placówki (…), biorąc pod uwagę określoną w arkuszu 
organizacji przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednio liczbę 
godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę 
godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców 
grup wychowawczych.



Zatem zgodnie z rozporządzeniem
Sumaryczna liczba godzin na poszczególne formy PPP wynika z zatwierdzonego 
arkusza, i nie jest tak, że decyzje dyrektora szkoły określają liczbę godzin tych zajęć 
w arkuszu. Decyzje dyrektora powinny jedynie rozsądnie dzielić określone w arkuszu 
godziny.

Takie spojrzenie na zajęcia PPP pozwala zupełnie inaczej niż w dużej części 
samorządów podejść do finansowania zajęć PPP.

Zamiast oczekiwać uzasadnień do każdej godziny PPP (z wyłączeniem zajęć 
rozwijających uzdolnienia, które powinny być realizowane z godzin dyrektorskich) 
należy rozsądnie określić limit godzin należny każdej szkole na zajęcia PPP oraz 
godziny specjalistów, a dysponowanie tymi godzinami pozostawić dyrektorom. 



Przykład: Szkoła z 500 uczniami

1,5 etatu specjalisty

1 etat na pozostałe formy PPP nie wynikające wprost z orzeczeń 
(ZDW, ZKK itp.)

2,5 etatu/500*18=0,09 godziny przeliczeniowej na ucznia ponad 
godziny wynikające z ramowych planów nauczania.



Dlaczego wspólny limit na godziny specjalistów i 
inne godziny PPP?

Zgodnie z rozporządzeniem:

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i 
placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, 
szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani 
dalej „specjalistami”. 



Nauczyciele i pracownicy wspomagający
§ 7. 1. (…) 
2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania 
przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym 
są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności 
sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, 
prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, lub asystenta 
wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 



Z ekonomicznego punktu widzenia zasadniczą kwestią jest wymiar 
zatrudnienia nauczyciela lub innego pracownika wspomagającego.

Nie ma w tym zakresie żadnych uregulowań.

Znam samorząd, który wyznaczył normę godzin nauczyciela 
wspomagającego dla oddziału integracyjnego jako 10.

Są takie szkoły w których dla jednego ucznia jest ponad 20 godzin 
nauczyciela wspomagającego.  

Najczęściej wymiar zatrudnienia nauczyciela wspomagającego to 
dokładnie 1 etat, co dość słabo da się uzasadnić potrzebami ucznia 
(dlaczego 20, a nie 18 albo 22?).



Dziękuję za uwagę

Jan Zięba
Jan.Zieba@vulcan.edu.pl
Tel. 692 899 193


