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Miejsce i data 

sporządzenia:

Warszawa, dnia 10 września 2012 r.

Zleceniodawca opinii: Polski Związek Logopedów

Przedmiot opinii: dopuszczalność  powierzenia  logopedzie  prowadzenia  zajęć 

logopedycznych o długości 45 minut

Podstawy faktyczne 

opinii:

informacje przekazane przez Zleceniodawcę podczas spotkania oraz w 

e-mailu z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Podstawy prawne 

opinii: 

1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

2. ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

3. rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17 listopada 

2010  r.  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 

w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego  przedszkola  oraz 

publicznych szkół; Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

5. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, 

Ubezpieczeń  Społecznych  i  Spraw  Publicznych  z  dnia  21  marca 

2012 r., III PZP 2/2012 (LexPolonica nr 3068349)

6. Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 

ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w 

dniu 8 października 2009 r.

7. (http://www.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_karta_nauczyc

iela.pdf)

Stan prawny: na dzień 6 września 2012 r. (uwzględniono akty prawne opublikowane 

do dnia 6 września 2012 r.)
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Stan faktyczny

Dyrektor szkoły postanowił, że logopeda prowadzić będzie zajęcia trwające 45 minut w godzinach 

odpowiadających godzinom zajęć lekcyjnych. W związku z tym, że przepisy prawne stanowią, że 

zajęcia logopedyczne trwają 60 minut, dyrektor ustalił liczbę zajęć prowadzonych przez logopedę 

tak, aby ich suma dała wymagane pensum. Zgodnie z tym założeniem ułożył plan zajęć logopedy. 

W  rezultacie  logopeda,  którego  pensum  wynosi  21  godzin,  musi  prowadzić  28  jednostek  45-

minutowych zajęć logopedycznych tygodniowo (45 minut x 28 jednostek zajęć = 1260 minut, tj. 21 

godzin pensum). Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych dopuszczalne jest, aby w 

ten sposób układać plan zajęć logopedy zatrudnionego w szkole i liczyć jego pensum? 

Rozstrzygnięcie

Czas  trwania  zajęć  logopedycznych  określają  przepisy  rozporządzenia  Ministra  Edukacji 

Narodowej  z  dnia  17  listopada  2010  r.  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach (Dz.  U.  z 

2010 r. Nr 228, poz. 148; dalej jako: „rozporządzenie MEN”). Zajęcia logopedyczne są zajęciami 

specjalistycznymi  (§  6  ust.  1  pkt  4  rozporządzenia  MEN).  Przepis  §  13  ust.  1  powołanego 

rozporządzenia  MEN  ustala,  że  godzina  zajęć  specjalistycznych  trwa  60  minut.  Natomiast 

tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  (tzw.  pensum)  logopedów  zatrudnionych  w 

szkołach,  zarówno  w  charakterze  nauczycieli,  jak  i  specjalistów,  ustalają  organy  prowadzące 

szkołę,  działając  na  podstawie  art.  42  ust.  7  pkt  3  ustawy z  dnia  26  stycznia  1982  r.  -  Karta 

Nauczyciela  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  97,  poz.  674,  z  późn.  zm.;  dalej  jako:  „Karta 

Nauczyciela;”uchwała  Składu  Siedmiu  Sędziów Sądu Najwyższego  -  Izba  Pracy,  Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 marca 2012 r., III PZP 2/2012, LexPolonica nr 3068349; 

dalej jako: „uchwała SN III PZP 2/201”). Wobec tego pensum logopedy stanowi ilość jednostek 60-

minutowych  zajęć  w  liczbie  ustalonej  przez  prowadzący  szkołę  organ.  Jeżeli  więc  pensum 

logopedy zatrudnionego w szkole wynosi 21 godzin, oznacza to, że jego pensum wynosi 21 godzin 

60-minutowych zajęć. Po przeliczeniu tego pensum na minuty rzeczywiście otrzymamy pensum w 

wysokości  1260  minut.  Jednak  powołane  powyżej  przepisy  nie  dają  podstaw  do  tego,  aby 

powierzać logopedzie prowadzenie 45-minutowych zajęć  logopedycznych,  a  pensum logopedy 

obliczać jako sumę owych 45-minutowych zajęć. Taka interpretacja jest nieuzasadniona na gruncie 

obowiązujących przepisów.

2



Po  pierwsze,  przepisy  rozporządzenia  MEN  wyraźnie  określają  czas  trwania  zajęć 

logopedycznych  –  godzina  tych  zajęć  ma  trwać  60  minut.  Rozporządzenie  MEN  jedynie 

wyjątkowo  pozwala  na  skrócenie  długości  zajęć  logopedycznych  –  może  to  nastąpić  „w 

uzasadnionym przypadku”, przy czym spełniony musi zostać jeszcze warunek, że nie spowoduje 

to  skrócenia  ustalonego  dla  ucznia  łącznego  czasu  zajęć  logopedycznych.  Z  przepisów 

rozporządzenia  MEN  wynika  więc,  że  zasadą  jest,  iż  zajęcia  logopedyczne  trwają  60  minut. 

Przepis § 13 ust. 2 rozporządzenia MEN pozwala na skrócenie długości zajęć logopedycznych, ale 

wyłącznie  w  uzasadnionych  przypadkach,  a  więc  w  sytuacjach  szczególnych,  nagłych  albo 

ważnych. „Uzasadnionym” powodem skrócenia zajęć mogą być bowiem różne sytuacje, zaistniałe 

zarówno po stronie ucznia, jak i szkoły - każdy przypadek należy oceniać indywidualnie - chodzi 

jednak o zdarzenia wyjątkowe i przede wszystkim incydentalne. Należy przy tym pamiętać, aby 

skrócenie konkretnych zajęć logopedycznych nie spowodowało skrócenia ustalonego dla ucznia 

łącznego  czasu zajęć  logopedycznych.  Brzmienie  §  13  rozporządzenia  MEN nie  pozwala  więc 

dyrektorowi szkoły na podjęcie decyzji, że zajęcia logopedyczne prowadzone w szkole będą trwać 

45 minut. 

Po drugie, nieuzasadnione jest przeliczanie pensum logopedy na minuty i rozliczanie logopedy na 

podstawie tak określonego pensum. Pensum to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, 

jak stanowi art.  42 ust.  3 i ust.  7 pkt 3 Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela wyraźnie określa 

pensum w jednostkach zajęć („godzinach zajęć”) – dotyczy to nie tylko logopedów, ale wszystkich 

nauczycieli,  a  długość  jednostek  zajęć  ustalana  jest  w  minutach  zgodnie  z  odpowiednimi 

przepisami (w przypadku logopedów przepisami powołanego powyżej  rozporządzenia MEN). 

Skoro  przepisy  Karty  Nauczyciela  bądź  uchwały  organu  prowadzącego  szkołę  ustalają 

tygodniową  ilość  godzin  zajęć  logopedy,  a  przepisy  rozporządzenia  MEN  czas  trwania  zajęć 

logopedycznych (60 minut), to sprzeczne z tymi przepisami jest przeliczanie pensum logopedy na 

minuty i dzielenie ustalonego w minutach wymiaru pensum na jednostki zajęć lekcyjnych. 

Ustalenie  przez  dyrektora  szkoły,  że  czas  trwania  zajęć  logopedycznych  wynosi  45  minut  i 

ułożenie  rozkładu  zajęć  logopedy  zgodnie  z  planem  zajęć  szkoły  jest  więc  rozwiązaniem 

wygodnym  dla  władz  szkoły,  ale  sprzecznym  z  obowiązującymi  przepisami.  Ewentualne 

tłumaczenie,  że  prowadzenie  przez  logopedę  zajęć  60-minutowych  jest  niemożliwe,  bo  nie 

odpowiada sposobowi funkcjonowania szkoły nie jest do końca trafne. Szkoła zobowiązana jest 

realizować nie tylko zadania edukacyjne, ale także opiekuńczo-wychowawcze, a także zapewniać 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Wynika to z art. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.; dalej jako 
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„ustawa o systemie oświaty”). Zwrócił na to również uwagę w swojej uchwale Sąd Najwyższy 

(uchwała SN III PZP 2/2012). Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jedną z 

podstawowych  form  działalności  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 

w  rozwoju  lub  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.  Rozporządzenie  MEN  konkretyzuje 

wspomniany  obowiązek  szkoły,  nakładając  na  jej  dyrektora  obowiązek  organizowania  takiej 

pomocy  (§  4  ust.  1  rozporządzenia  MEN)  oraz  określając  zasady  jej  organizacji  i  udzielania, 

między  innymi  w  formie  zajęć  specjalistycznych,  do  których  należą  zajęcia  logopedyczne. 

Udzielanie pomocy logopedycznej jest więc jednym z zadań szkoły i ustawodawca przewidział, że 

w szkołach pracują logopedzi, a czas prowadzonych przez nich zajęć logopedycznych jest inny niż 

czas trwania godzin lekcyjnych (z zasady 45-minutowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego 

przedszkola  oraz  publicznych  szkół;  Dz.  U.  Nr  61,  poz.  624,  z  późn.  zm.).  Długość  godziny 

lekcyjnej w szkole nie jest argumentem przemawiającym za tym, że długość zajęć logopedycznych 

powinna zostać skrócona tak,  by dostosować ją do długości zajęć lekcyjnych. Określenie czasu 

trwania zajęć logopedycznych zostało podyktowane charakterem i celem tych zajęć. Ustawodawca 

świadomie wprowadził rozróżnienie pomiędzy zajęciami specjalistycznymi, do których zaliczają 

się  zajęcia logopedyczne,  a innymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

przewidując,  że  czas  trwania  zajęć  specjalistycznych  wynosi  60  minut,  natomiast  zajęć 

rozwijających uzdolnienia i dydaktyczno-wyrównawczych - 45 minut (§ 13 ust. 1 rozporządzenia 

MEN). Podkreślić należy również, że nie zawsze i nie wszystkie zajęcia w szkole trwają 45 minut, 

bowiem godzina lekcyjna co do zasady trwa 45 minut, ale w uzasadnionych przypadkach może 

być przedłużana do 60 minut (w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 

albo skracana do 30 minut (w szkołach podstawowych i gimnazjalnych), a czas trwania zajęć o 

charakterze opiekuńczo-wychowawczym wynosi  60  minut  (pkt  6 Stanowiska MEN w sprawie 

sposobu  wykonania  przepisu  art.  42  ust.  2  pkt  2  lit.  a  i  b  ustawy  –  Karta  Nauczyciela  – 

zaktualizowane  w  dniu  8  października  2009  r.; 

http://www.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf).  Przywołane  przepisy 

pokazują, że szkoła realizuje różne zadania, a zajęcia szkolne nie zawsze trwają 45 minut. Długość 

zajęć prowadzonych w szkole jest bowiem dostosowana do charakteru zadań, których realizacji 

poszczególne zajęcia służą. 
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Podsumowanie

Skoro ustawodawca nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom i ich rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,  której  częścią  jest  pomoc  logopedyczna,  to  dyrektor  szkoły 

powinien organizować udzielanie tej pomocy w sposób zgodny z przepisami, tak aby zapewnić 

uczniom faktyczną pomoc logopedyczną na odpowiednim poziomie, a zatrudnionym w szkole 

logopedom umożliwić prawidłowe wykonywanie ich obowiązków zawodowych. Ustalenie czasu 

trwania  wszystkich  zajęć  logopedycznych  w  szkole  w  wysokości  45  minut  i  zobowiązanie 

logopedy  do  prowadzenia  45-minutowych  zajęć  logopedycznych  narusza  §  13  ust.  1  i  2 

rozporządzenia  MEN.  Natomiast  obliczanie  pensum  logopedy  w  minutach  i  ustalanie  na 

podstawie tak wyliczonego pensum planu zajęć logopedy jest niezgodne z art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 

3 Karty Nauczyciela w związku z § 13 ust. 1 rozporządzenia MEN.
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