
ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ 

(wyciąg ze Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu) 

 

§ 46. 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                         

i religijnej. Zadanie to realizowane jest w szczególności poprzez organizację nauki języka mniejszości 

narodowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz możliwościami kadrowymi                                      

i finansowymi szkoły w następujących formach: 

1) nauczanie języka mniejszości w formie dodatkowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo; 

2) organizację zajęć własnej historii i kultury mniejszości narodowych; 

3) współpracę z Domem Polsko  - Niemieckim w Opolu.  

2. Szkoła przyjmuje od rodziców wniosek przy zgłoszeniu ucznia do szkoły, a także w toku nauki 

szkolnej w terminie do dnia 30 kwietnia. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia   w szkole.  

3. Wnioski rejestruje się i przechowuje w zamkniętej na klucz szafie i nikt poza uprawnionymi 

podmiotami nie ma prawa do ich wglądu. 

4. Szkoła organizuje nauczanie języka mniejszości w oddziałach szkolnych, jeżeli na naukę języka 

mniejszości zostanie zgłoszonych na poziomie danej klasy co najmniej 7 uczniów. 

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż określona w ww. pkt organizuje 

nauczanie języka mniejszości w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych oraz 

międzyszkolnych z tym, że: 

1) grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, 

nie może liczyć mniej niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 14 uczniów w 

szkole  ponadgimnazjalnej;  

2) grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się 

według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 

14 uczniów; 

3) zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne (liczba uczniów w tym przypadku nie może 

być mniejsza niż 3 i większa niż 20) – w tym przypadku nauczanie języka mniejszości 

prowadzi się w wymiarze 3 godzin tygodniowo. (W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego przedszkole lub szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona wyżej.) 

6. Złożenie powyższej liczby wniosków obliguje dyrektora szkoły do zorganizowania zajęć: 

1) nauczania języka mniejszości w formie dodatkowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo; 

2) nauczania własnej historii i kultury; 

3) zorganizowania wyżej wymienionych form nauczania na podstawie podstawy programowej. 

7. Dyrektor przypomina w każdym roku szkolnym rodzicom uczniów o możliwości złożenia 

wniosku do 30 kwietnia w sprawie nauczania języka mniejszości, historii i kultury kraju 

pochodzenia uczniów. 

Szkoła może prowadzić naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się 

mniejszość narodowa, zajęcia artystyczne lub inne dodatkowe zajęcia. 


