
Zasady organizacji zajęć języka mniejszości narodowej  

w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu  

 

Podstawa prawna: 

Art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 

języku regionalnym: 

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 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. 

Statut Szkoły §64 ust.2 

Zasady ogólne 

1. Wniosek o organizację zajęć należy złożyć najpóźniej w terminie do 20 września  na 

obowiązującym wzorze (załącznik nr 1). Z zajęć można również zrezygnować, składając 

oświadczenie o rezygnacji w terminie do 29 września roku szkolnego, którego rezygnacja ma 

dotyczyć (załącznik nr 2).  Po 29 września nie ma możliwości rezygnacji z zajęć w danym roku 

szkolnym.    

2. Złożony wniosek  dotyczy całego okresu pobytu ucznia w danej szkole i nie musi być 

ponawiany z każdym nowym rokiem szkolnym.  

3. Wyżej wymienione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły.  

Ze względu na możliwość zorganizowania uczniom dogodniejszych w planie lekcyjnym  grup 

rekomenduje  się złożenie wniosku lub oświadczenia o rezygnacji z zajęć do 30 czerwca.  

4. Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem na świadectwie szkolnym języka 

mniejszości narodowej  do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zaś nauki własnej  historii i 

kultury  do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia – obydwie formy stają się obowiązkowe 

dla ucznia.  

5. W klasach 4-8 klasyfikacyjne oceny półroczne i roczne z języka mniejszości narodowej   i 

nauki własnej  historii i kultury wliczają się do średniej ocen. Ocena roczna  z języka mniejszości 

narodowej  ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej.   

6. Zatwierdzoną przez dyrektora listę grupy języka mniejszości narodowej  otrzymuje 

prowadzący zajęcia, który dokonuje wpisu uczniów do dziennika zajęć z dniem 2 września. 

Uczniowie wypisani z języka mniejszości między 2 a 29 września zostają skreśleni z listy.    

7. Prowadzący zajęcia nie może dokonać żadnych zmian na liście uczniów w dzienniku 

lekcyjnym bez decyzji dyrektora szkoły.  

7. Tworzenie grup języka mniejszości narodowej odbywa się  w klasie 1. 

8. Materiały edukacyjne do nauki języka mniejszości narodowej  zakupuje rodzic/opiekun 

prawny we własnym zakresie zgodnie w z wykazem podanym przez szkołę do 15 lipca każdego 

roku.  
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Organizacja grup w klasie 1  

1. Rodzice uczniów klas 1 składają wniosek najpóźniej do 20 września. Wniosek można złożyć 

także przy zapisie dziecka do szkoły.  

2. Dyrektor tworzy grupę klasową, jeśli wniosek złożyło minimum 7 uczniów danego oddziału 

klasy 1. 

3. Jeśli wniosek złożyło mniej niż 7 uczniów danego oddziału, dyrektor tworzy grupę 

międzyoddziałową, która może liczyć od 3 do 16 uczniów.  

4. Do dnia 31 sierpnia dyrektor tworzy listy grup uczniów klas 1 .  

5. Przydziału uczniów do grup po 31 sierpnia (dotyczy deklaracji, które wpłyną po 31 sierpnia 

do 20 września)  dokonuje dyrektor, biorąc pod uwagę stan liczebny powstałych grup.  

6. Zatwierdzoną przez dyrektora listę grupy otrzymuje prowadzący zajęcia, który dokonuje 

wpisu uczniów do dziennika zajęć z pierwszym dniem roboczym roku szkolnego.  

7. O wpisie  na listę do danej grupy lub zmianach na liście grupy decyduje  tylko dyrektor szkoły. 

 

Organizacja zajęć i  grup w toku klas 2-8 

1. W każdym roku  do 31 sierpnia dyrektor szkoły analizuje liczebność grup i aktualizuje wykaz 

grup na nowy rok szkolny. Zatwierdzoną przez dyrektora listę grupy otrzymuje prowadzący 

zajęcia, który dokonuje wpisu uczniów do dziennika zajęć w pierwszym dniu roboczym nowego 

roku szkolnego. Na skutek ustawowych terminów dotyczących rezygnacji (do 29 września) 

i zapisu ( do 20 września) dziecka na zajęcia, lista uczniów do 30 września może się zmieniać.  

2. Do grupy dołączony może zostać uczeń, który przyszedł z innej szkoły i tam realizował zajęcia 

z języka mniejszości narodowej-niemieckiego. Przydziału do grupy dokonuje dyrektor na 

podstawie zapisów na świadectwie ukończenia klasy lub  oceny śródrocznej. Uczeń składa 

nowy wniosek do dyrekcji szkoły.  

3. Istnieje możliwość dołączenia ucznia, który dotąd nie uczył się języka, do istniejącej grupy  

do 20 września każdego roku, ale wejście ucznia do danej grupy w trakcie danego etapu 

nauczania zakłada, że: 

a) uczeń ma podstawy wystarczające do kontynuacji nauki z rówieśnikami, zgodnie 

z programem nauczania, jaki przewidziany jest w danej grupie 

lub  

b) uczeń we własnym zakresie zrealizuje zaległe treści z podstawy programowej dla języka 

mniejszości dla danego etapu edukacyjnego lub roku nauki oraz na bieżąco będzie realizować 

treści programowe obowiązujące w grupie, do której doszedł, a to z kolei będzie stanowić 

podstawę do jego sklasyfikowania i wystawienia oceny na świadectwie. 

4.  Możliwe jest wypisanie ucznia z zajęć do 29 września w danym roku szkolnym na wniosek 

rodzica  wg obowiązującego wzoru druku rezygnacji. Skreślenia z listy dokonuje dyrektor 

szkoły.  

5. Możliwe jest połączenie grup na skutek licznych rezygnacji rodziców uczniów z uczęszczania 

na zajęcia języka mniejszości narodowej.  


