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Dotyczy: wyciągu z protokolu posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13.01.2016 r. 
(BRM.0012.4.1 .2016.KJ-K) 

W odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji o przeanalizowanie mo żliwości 
zatrudnienia pedagogów i psychologów szkolnych w zale żności od potrzeby danej placówki 
oświatowej, uprzejmie informuj ę  co następuje: 

Zakres realizowanych zada ń  oświatowych w naszym kraju, okre ś lonych w ustawie 
z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156). w tym także przez 
pedagogów i psychologów szkolnych, zale ży od liczby uczniów obj ętych tymi zadaniami., 
czego najlepszym przyk ładem jest sposób finansowania o światy okreś lony przepisami 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Z przepisów tego rozporz ądzenia na 2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2294) wynika, że część  oświatowa subwencji ogólnej. otrzymywana 
przez jednostki samorz ądu terytorialnego na realizacj ę  zadań  szkolnych (związanych z 
prowadzeniem szkó ł  podstawowych, gimnazjów. szkól ponadgimnazjalnych. szkól 
specjalnych, centrów kszta łcenia ustawicznego, centrów ksztalcenia praktycznego, o środków 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, zak ładów ksztalcenia nauczycieli, kolegiów 
pracowników s łużb społecznych, szkó ł  zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkól 
artystycznych, jednostek obs ługi ekonomiczno-administracyjnej szkó ł  i placówek oraz 
zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych). zale ży od 
liczby uczniów uczęszczaj ących do poszczególnych typów i rodzajów szkól i placówek i 
przeznaczona jest na finansowania wydatków bie żących (w tym wynagrodze ń  pracowników 
wraz z pochodnymi) wymienionych wy żej szkół  i placówek, prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Zatem liczba etatów nauczycielskich, na terenie danej jednostki samorz ądu 
terytorialnego, a tak że w poszczególnych szko łach i placówkach. zależy od wielkości 
realizowanych zadań  oświatowych, a więc od liczby uczniów ucz ęszcząjących do szkó ł  
prowad.zonych prze daną  jednostkę  samorządu terytorialnego. W zwi ązku z powyższym 
jednostki samorządu terytorialnego ustal ąją  liczbę  etatów nauczycieli realizuj ących zą jęcia 
nielekcyjne w prowadzonych przez nie szko łach. w szczególno ści pedagogów i psychologów 
szkolnych w zależności od liczby uczniów. Miasto Katowice nie jest wyj ątkiem. albowiem w 

KRTOWICE 	Urzaci Miasta Katowice 	 Tel. +48 32 259 32 30. 
d/o odm/on, 	 40-098 Kato/NiLe, ul. M ł ynska 4 	 wmk3@katowke.eu  

•1• 	 www.katowice.eu  



- 

ten sam sposób liczbę  tzw. etatów wsparcia ustalaj ą  inne jednostki samorządu terytorialnego. 
Istotnym czynnikiem determinuj ącym wymiar zatrudnienia pedagogów i psychologów 
szkolnych jest dostępność  do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni 
specjalistycznej. Wynika to z faktu, i ż  zadania związane z udzielaniem uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane s ą  nie tylko przez 
szkolę, lecz także przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne. Do zada ń  
wymienionych wyżej poradni należy: 
1) diagnozowanie dzieci i m łodzieży. 
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpo średniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 
3) realizowanie zadań  profilaktycznych oraz wspieraj ących wychowawczą  i edukacyjną  

funkcję  przedszkola, szko ły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwi ązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkó ł  i placówek w zakresie 
realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opieku ńczych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpo średnio dzieciom i m łodzieży oraz 
rodzicom polega w szczególno ści na: 
1) prowadzeniu terapii dzieci i m łodzieży oraz ich rodzin, 
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i m łodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kszta łcenia i zawodu oraz planowaniu 
kszta łcenia i kariery zawodowej, 

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo żliwości psychofizycznych dzieci i 
młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

Natomiast realizowanie zadań  profilaktycznych oraz wspieraj ących wychowawcz ą  i 
edukacyjną  funkcj ę  przedszkola, szko ły i placówki. w tym wspieranie nauczycieli w 
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega mi ędzy innymi na: 
1) udzielaniu nauczycielom pomocy w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo żliwości 
psychofizycznych dzieci i m łodzieży, 

b) planowaniu i realizacji zada ń  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
c) rozwijaniu zainteresowań  i uzdolnień  uczniów, 

2) współpracy ze szko łami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów z ą jęć  rewalidacyjno-
wychowawczych, 

4) udzielaniu nauczycielom pomocy w rozwi ązywaniu problemów dydaktycznych i 
wychowawczych, 

5) podejmowaniu dzia łań  z zakresu profilaktyki uzale żnień  i innych problemów dzieci i 
młodzieży, 

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego w śród dzieci i 
młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

Na terenie naszego miasta dzia ła sześć  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
w tym dwie specjalistyczne. w których zatrudnionych jest 94#  wysoko wykwalifikowanych 
oraz doświadczonych specjalistów, w łącznym wymiarze 84,5#  etatu, w tym: pedagodzy - 
36,8 etatu, psycholodzy - 38,7 etatu#.  Ich zadania są  w dużej mierze zbieżne z tymi. które 
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realizuje szko ła w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom oraz 
ich rodzicom i powinny stanowić  znaczącą  pomoc dla szko ły. 

Należy jednocze śnie pamiętać . że nauczyciela, zatrudnionego w pe łnym wymiarze 
czasu pracy, w tym tak że pedagoga i psychologa szkolnego, obowiązuje 40-to godzinny 
tydzień  pracy (art. 42 ust. I Karty Nauczyciela). W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego 
wynagrodzenia nauczyciel obowi ązany jest realizować : 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku ńcze. prowadzone bezpo średnio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze ustalonym na podstawie przepisu 
ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (20 godzin tygodniowo), 

2) inne zaj ęcia i czynno ści wynikaj ące z zadań  statutowych szko ły. w tym ząl ęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzgl ędniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

3) zajęcia i czynno ści związane z przygotowaniem si ę  do zaj ęć , samokształceniem i 
doskonaleniem zawodowym. 

Obowiązkiem każdego dyrektora przedszkola. szko ły. placówki, a także poradni 
psychologiczno-pedagogicznej jest efektywne zagospodarowanie - poprzez wyznaczenie 
zadań  do realizacji - całego czasu pracy nauczyciela. w tym tak że pedagoga i psychologa 
szkolnego. 

W związku z powyższym, mając na uwadze przyj ęte w naszym kraju zasady 
finansowania zadań  oświatowych, ustalanie wymiaru zatrudnienie pedagogów i psychologów 
szkolnych nie może odbywać  się  w oderwaniu od tych zasad. Dlatego te ż  podstawowym. 
chociaż  nie jedynym, czynnikiem determinuj ącym wymiar zatrudnienia w pedagogów i 
psychologów w poszczególnych szko łach (zespo łach szkó ł) jest liczba uczniów pobieraj ących 
w nich naukę . Brane są  także pod uwagę  czynniki wynikaj ące ze specyfiki oraz potrzeb 
właściwych dla danego typu i rodzaju szko ły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach. ze 
względu na specyfikę  pracy danej szko ły (zespołu szkół) i szczególne warunki. w jakich ta 
szko ła (zespó ł  szkół) funkcjonuje oraz wynikaj ące z nich potrzeby. wiceprezydent w łaściwy 
do spraw edukacji może wyrazić  zgodę  na dodatkowe etaty pedagogiczne, w tym tak że 
pedagogów i psychologów szkolnych. 
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