
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.196.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 8 maja 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) stwierdzam nieważność §1 uchwały nr XXXI/270/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela, w części pkt 6 tabeli, co do sformułowania „rewalidacyjnej”. 

Uzasadnienie  

Przedmiotowym aktem, Rada Gminy Małdyty, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), ustaliła tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

W § 1 przedmiotowej uchwały,  w tabeli w pkt 6, Rada ustaliła dla specjalistów prowadzących zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

wychowawczych i opiekuńczych - w wysokości 22 godziny. 

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, w wymiarze określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 204 ze zm.), w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703) i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578). 

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, szkoła lub przedszkole obowiązkowo 

organizuje dla nich zajęcia rewalidacyjne. Mogą być one prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych 

posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich nauczycieli jak pedagog, 

psycholog, logopeda lub terapeuta pedagogiczny. 

W sytuacji, gdy zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel psycholog, pedagog, logopeda albo terapeuta 

pedagogiczny, realizuje on je w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego przez 

organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy- Karta Nauczyciela. W przypadku, gdy 

przedmiotowe zajęcia zostały przydzielone nauczycielowi, którego pensum określone jest na podstawie 

art. 42 ust. 3 powyższej ustawy, jako nauczyciela szkoły, przedszkola lub szkoły specjalnej albo przedszkola 

specjalnego, nauczyciel prowadzi je zgodnie ze swoim tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 2140



W związku z powyższym, według organu nadzoru, Rada nie jest upoważniona na podstawie 

art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 

specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

  

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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