www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl
www.jezyki-mniejszosci.pl

Polski system oświaty umożliwia
uczniom należącym do mniejszości
narodowych i etnicznych
podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności naukę
języka oraz własnej historii i kultury.

Nauka języka lub w języku mniejszości
może się odbywać na wszystkich poziomach
nauczania – w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest ona organizowana przez dyrektora
placówki na zasadzie dobrowolności, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów
ucznia. Z uregulowań dotyczących nauki własnego języka lub w tym języku mogą na tych samych
zasadach co użytkownicy języków mniejszościowych korzystać użytkownicy języka regionalnego
– kaszubskiego.

Wniosek składa się:
1. dyrektorowi przedszkola przy zgłoszeniu
dziecka do przedszkola;
2. dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do
szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie
do dnia 30 kwietnia.
Jeżeli wnioski w przedszkolu, szkole
podstawowej lub gimnazjum złożyło minimum
7 uczniów z danego poziomu nauczania (lub 14
w szkole ponadgimnazjalnej), dyrektor placówki
powinien zorganizować klasę, w której będzie
prowadzona nauka języka lub w języku mniejszości (lub analogicznie języka regionalnego).

W przypadku mniejszej liczby deklaracji dyrektor
może zorganizować grupę międzyklasową lub
międzyoddziałową. Gdy liczba uczniów, którzy
złożyli deklarację, jest zbyt mała do objęcia ich
opisanymi powyżej formami nauczania, organ
prowadzący przedszkole lub szkołę powinien
utworzyć zespół międzyprzedszkolny lub międzyszkolny! Do utworzenia zespołu niezbędnych
jest minimum 3 uczniów, których rodzice zadeklarowali wolę nauki języka mniejszości lub języka regionalnego.
Wniosek dotyczy odpowiednio całego
okresu, na który dziecko jest przyjmowane do
przedszkola oraz całego okresu nauki ucznia
w szkole.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z:
1. w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
2. w przypadku nauki własnej historii i kultury –
zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć
edukacyjnych ucznia.
Nauczanie języka mniejszości (języka regionalnego) lub w tym języku finansowane jest
z budżetu państwa – rodzic dziecka nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów.
Zapewnienie w ramach systemu szkolnego uczniom należącym do mniejszości (lub
używającym języka regionalnego) możliwości
nauczania ich języka lub w ich języku nie naraża
samorządów na dodatkowe wydatki! Na organizację w szkołach zajęć lekcyjnych dla uczniów
należących do mniejszości lub używających języka kaszubskiego organ prowadzący szkołę otrzymuje od państwa zwiększoną subwencję oświatową!

Wniosek może dotyczyć:
- nauczania w języku mniejszości narodowej lub
etnicznej lub w języku regionalnym;
- nauczania w dwóch językach: w języku mniejszości (lub w języku regionalnym) i w języku polskim;
- nauczania języka mniejszości jako przedmiotu
dodatkowego.

RODZICU, OPIEKUNIE
– NAUCZANIE DZIECKA
NALEŻĄCEGO DO MNIEJSZOŚCI
LUB POSŁUGUJĄCEGO SIĘ
JĘZYKIEM KASZUBSKIM JĘZYKA
OJCZYSTEGO (LUB W JĘZYKU
OJCZYSTYM) JEST PRZEJAWEM
SZACUNKU DLA PRZESZŁOŚCI
I INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

RODZËCU, ÒPIEKÙNIE –
NAÙCZANIÉ DZECKA, CHTËRNE
NÔLEŻI DO MNIÉSZËZNË ABÒ
CHTËRNE ÙŻIWÔ KASZËBSCZÉGÒ
JÃZËKA TATCZËZNOWÉGÒ
JÃZËKA (ABÒ W TATCZËZNOWIM
JÃZËKÙ) JE PRZEJAWÃ
PÒCZESTNOTË DLÔ PRZESZŁOSCË
I INWESTICJĄ W PRZIŃDNOSC

Chcesz wiedzieć więcej?
http://jezyki-mniejszosci.pl
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z wojewódzkim kuratorium oświaty lub pełnomocnikiem wojewody do spraw
mniejszości narodowych i etnicznych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U z 2014 r.,
poz. 263).

Chcesz wiedzec wiãcy?
http://jezyki-mniejszosci.pl
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl
Chcesz wiedzec wiãcy? Skòntaktuj
sã z wòjewódzczim kùratorium òswiatë abò
pełnomòcnikã wòjewòdë do spraw nôrodnëch
i etnicznëch.

Prawné spòdlé:
1. Ùstawa z dnia 7 séwnika 1991 r. ò systemie
òswiatë (Dz. Ù. z 2004 r. Nr 256, pòz. 2572,
z pózn. zm.),
2. Rozpòrządzenié Ministra Nôrodny Edukacji
z dnia 14 lëstopadnika 2007 r. w sprawie warënków i spòsobù wëkònywaniô przez przedszkòla,
szkòłë i pùbliczné placówczi zadaniów, chtërne
ùmòżlëwiają pòdtrzimiwanié pòczëcô tożsmòscë
nôrodny, etniczny i jãzëkòwi ùczniów, co nôleżą
do mniészëznów nôrodnëch i etnicznëch, a téż
społecznoscë, co sã pòsługiwô regionalnym
jãzëkã (Dz.Ù z 2014 r., pòz. 263).

Złożenié wnioskù je równoznaczé z:
1. w przëpôdku nôùczi jãzëka mniészëznë abò
regionalnégò jãzëka – zarechòwanim tëch
zajãców do òbòwiązkowëch zajãców edukacjowëch ùcznia;
2. w przëpôdku nôùczi włôsny historii i kùlturë –
zarechòwanim tëch zajãców do dodôwkòwëch
zajãców edukacjowëch ùcznia.
Naùczanié
jãzëka
mniészëznë
(regionalnégò jãzëka) abò w tim jãzëkù je finansowóné z bùdżetu państwa – rodzëc dzecka nie
pònoszi niżódnëch dodôwkòwëch kòsztów
Zagwësnienié w ramach szkòłowégò
systemù ùcznióm, chtërny nôleżą do mniészëznë (abò tim co ùżiwają regionalnégò
jãzëka) mòżlëwòscë naùczaniô jich jãzëka nie
narażô samòrządów na dodôwkòwé wëdatczi!
Na òrganizacjã w szkòłach ùczbòwëch zajãców
dlô ùczniów, co nôleżą do mniészëznë abò tëch,
co używają kaszëbsczégò jãzëka òrgan prowadzący szkòłã dostôwô òd państwa zwikszoną
òswiatową subwencjã!

Wniosk mòże doticzëc:
- naùczaniô w jãzëkù mniészëznë nôrodny abò
etniczny, abò w regionalnym jãzëkù;
- naùczaniô w dwùch jãzëkach: w jãzëkù mniészëznë (abò regionalnym jãzëkù) i w jãzëkù
pòlsczim;
naùczaniô
jãzëka
mniészëznë
dodôwkòwégò przedmiotu.

jakò

Wniosk skłôdô sã:
1. direktorowi przedszkòla przë zgłoszenim dzecka do przedszkòla;
2. direktorowi szkołë przë zgłoszenim ùcznia do
szkołë abò w cygù nôùczi w szkòle w czasu do
dnia 30 łżëkwiata.
Żele wniosczi w przedszkòlu, spòdleczny
szkòle abò gimnazjum złożëło minimùm 7 sztëk
ùczniów z dóny rówiznë naùczaniô (abò 14
w pònadgimnazjalny szkòle) direktor placówczi pòwinien zòrganizérowac klasã, w chtërny
bãdzie prowadzónô nôùka jãzëka abò w jãzëku
mniészëznë (abò analogiczno regionalnégò

jãzëka). W przëpôdku mniészi lëczbë deklaracji
direktor mòże zòrganizérowac midzëklasową
grëpã abò midzëpartową. Czej lëczba ùczniów,
chtërny złożëlë deklaracjô, je za môłô do òbjãcô
jich òpisónyma pòwëżi fòrmama naùczaniô,
òrgan prowadzący przedszkòle abò szkòłã
pòwinien ùtwòrzëc karno midzëprzedszkòlny
abò midzëszkòłowi! Do ùtwòrzeniô karna
niezbãdnëch je minimum 3 ùczniów, chtërnëch
starszi zadeklarowelë wòlã nôùczi jãzëka mniészëznë abò regionalnégò jãzëka.
Wniosk doticzi òdpòwiednio całégò
cządu, na chtëren dzeckò je przejmòwóné
do przedszkòla abò całégò cządu nôùczi ùcznia
w szkòle.

Pòlsczi system òswiatë ùmòżlëwiô
ùcznióm, chtërny nôleżą do nôrodnëch
i etnicznëch mniészëznów
pòdtrzimiwanié pòczëcô tożsamòscë
nôrodny, etniczny, jãzëkòwi i religijny,
a òsoblëwò nôùkę jãzëka, a téż włôsny
historii i kùlturë.

Nôùka jãzëka abò w jãzëkù mniészëznë
mòże sã òdbëwac na wszëstczich rówiznach
naùczaniô - w przedszkòlach, spòdlecznëch szkołach, gimnazjach i pònadgimnazjalnëch szkòłach.
Òna je òrganizérowónô przez direktora placówczi
na zasadze dobrowòlnoscë, na pisemny wniosk
starszich abò prawnëch òpiekùnów ùcznia.
Z ùregùlowaniów, co sã ticzą nôùki włôsnégò
jãzëka abò w tim jãzëku mògą na tëch samëch
zasadach co ùżëtkòwnicë mniészëznowëch
jãzëków kòrzëstać ùżëtkòwnicë regionalnégò
jãzëka – kaszëbsczégò.
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