
rodzaj zajęć liczba godzin uwagi podstawa prawna

zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dziecka od 4 do 8 godzin w miesiącu

miesięczny wymiar godzin ustala dyrektor 

przedszkola,

za zgodą organu prowadzącego wymiar 

godzin może być wyższy, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami dziecka i jego 

rodziny

$ 6. rozp. MEN ws. organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 

2017.1635)

zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowane z dzieckiem
od 4 do 6 godzin

realizowane w ciągu co najmniej 2 dni,

za zgodą organu prowadzącego dyrektor 

może ustalić tygodniowy wymiar wyższy niż 

maksymalny,

w przypadkach uzasadnionych stanem 

zdrowia dziecka dyrektor może ustalić niższy 

wymiar (ale trzeba uwzględnić konieczność 

realizacji podstawy programowej)

$ 8 rozp. ws. indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży (Dz.U.2017.1616)

zajęcia z indywidualnego nauczania

dla uczniów klas I-III od 6 do 8 h

dla uczniów klas IV-VI od 8 do 10 h

dla uczniów klas VII-VIII od 10 do 12 h

dla uczniów szkół ponadpodst. od 12 do 16 h

wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania 

danego typu i rodzaju szkoły,

zajęcia muszą być dostosowane do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia,

realizowane w ciągu co najmniej 2 dni

za zgodą organu prowadzącego dyrektor 

może ustalić tygodniowy wymiar wyższy niż 

maksymalny

w przypadkach uzasadnionych stanem 

zdrowia ucznia dyrektor może ustalić niższy 

wymiar (ale trzeba uwzględnić konieczność 

realizacji podstawy programowej)

$ 9 rozp. ws. indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży (Dz.U.2017.1616)

LICZBY GODZIN ZAJĘĆ WYNIKAJĄCE Z NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH



zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedskolnego oraz 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

decyduje dyrektor uwzględniając konieczność 

realizcji podstawy programowej

w opinii jest wskazany zakres w jakim 

dziecko/uczeń nie może brać udziału w 

zajęciach wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym/szkolnym

$12.6 rozp. ws. zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U.2017.1591)

w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie, 

wymiar zajęć określa zespół w programie IPET na 

podstawie zaleceń w orzeczeniu

w przypadku, gdy dziecko posiada opinię, wymiar 

zajęć określa dyrektor na podstawie opinii

w przypadku, gdy dziecko nie posiada 

orzeczenia/opinii, wymiar zajęć określa dyrektor 

(np. na wniosek nauczyciela, specjalisty…)

w przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie, 

wymiar zajęć określa zespół w programie IPET na 

podstawie zaleceń w orzeczeniu

w przypadku, gdy uczeń posiada opinię, wymiar 

zajęć określa dyrektor na podstawie opinii

w przypadku, gdy uczeń nie posiada 

orzeczenia/opinii, wymiar zajęć określa dyrektor 

(np.. Na wniosek nauczyciela, wychowawcy…)

wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną 

grupą w internacie szkoły podstawowej
70 godz w tygodniu

wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną 

grupą w internacie szkoły ponadpodstawowej
49 godz. w tygodniu

$ 8.7. rozp. ws. szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U.2017.649)

ppp w przedszkolu 

zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia 

specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

ppp w szkole 

zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające 

umiejętność uczenia się, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym, zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształćenia i zawodu

dyrektor uwzględnia w arkuszu organizacji 

pracy szkoły/przedszkola wymiar godzin i 

formy udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (te godziny nie mogą być 

realizowane z art. 42.2 KN)

$20.6 rozp. ws. zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U.2017.1591),

$ 6.1.3 rozp. ws. warunków kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U.2017.1578)



w kl. I może być łączona edukacja muzyczna, 

plastyczna i wych.fiz.

w kl. II i III może być łączona nie więcej niż 

połowa wymiaru obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: może być łączona edukacja 

muzyczna, plastyczna i wych.fiz.

w kl. IV-VII może być łączona nie więcej niż 

połowa wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych

w kl. VIII może być łączone wych.fiz.

zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w 

oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym
min. 2 godz. w tygodniu na ucznia

zajęcia rewalidacyjne w oddziale specjalnym 12 godz. tygodniowo na oddział

zajęcia wychowanie do życia w rodzinie
14 godz. w roku (w tym po 5 godzin z podziałem 

na grupy dziewcząt i chłopców)

zajęcia realizuje się w klasach IV-VIII sp i szk. 

ponadpodstawowych

$ 3.1. rozp. ws. sposobu nauczania szkolnego 

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego 

Dz.U.2014.395 ze zm.)

zajęcia sportowe w oddziale sportowym/szkole sportowej co najmniej 10 w tygodniu

$ 9.1.1 rozp. ws. oddziałów i szkół sportowych 

oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego

opracowanie:

B. Chomicka

G. Czyżewska

J. Broda

$ 13.2. rozp. ws. szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.u.2017.649)

zajęcia w klasach łączonych w szkole podstawowej

załącznik nr 1 do rozp. ws. ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół 

(Dz.u.2017.703)


