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                                                                      Szanowni Państwo, 

 

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wprowadzenie zmian ułatwiających zakładanie 

szkół z dwoma językami nauczania (j. polskim i j. mniejszości), które dotyczą zarówno 

organizacji tego nauczania, jak też jego zwiększonego subwencjonowania na rok 2013, 

zachęca dyrektorów oraz samorządowców do tworzenia tego rodzaju placówek.  

W związku z planowaniem różnych działań na rzecz rozwoju sieci szkół z nauczaniem 

języka mniejszości narodowej niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w 

dwóch językach zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie nam informacji według 

załączonej ankiety. Zebrane w ten sposób dane będą stanowiły ważny element 

opracowywanego pogłębienia i aktualizacji dokumentu rządowego „Strategia rozwoju 

oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce”. Rzetelność przesłanych nam danych 

umożliwi zespołowi powołanemu do opracowania wymienionego dokumentu opisanie 

rzeczywistej sytuacji w nauczaniu w dwóch językach oraz potrzeb i Państwa planów w 

tym zakresie, a w konsekwencji do opisania i podjęcia konkretnych działań. 

Pytania zawarte w ankiecie oparte są o zapisy zawarte w prawie oświatowym 

dotyczącym edukacji dzieci i młodzieży mniejszości narodowych. Dotyczy to szczególnie 

Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r. „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” (DU. Nr 214, poz. 1579 z 2007r.) ze zmianami z 18 maja 2012r. 

(DU. Nr 109, poz. 712 z 2010r.) oraz z 04 kwietnia 2012r. (DU. z dnia 11 kwietnia 

2012r., poz. 393) i Rozporządzenia MEN z 12 marca 2009r. „w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia 

zakładu kształcenia nauczycieli” (DU. Nr 50, poz. 400 z 2009r. z późniejszymi  

zmianami). 

Liczymy na Państwa niezawodność, gdyż wyniki ankiety będą pomocne w 

przygotowywaniu oferty nauczania w dwóch językach (j. polskim i j. niemieckim 
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mniejszości narodowej) na wszystkich etapach edukacyjnych. Ankietę proszę wypełnić 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Szanowni Państwo, w razie wątpliwości przy wypełnianiu ankiety proszę się zwracać    

z pytaniami do starszego wizytatora Andrzeja Popiołka tel. 77 4524 533, kom. 

726 433 533, e-mail: popiolek@kuratorium.opole.pl.  

Ankiety należy odesłać do tut. Kuratorium do dnia 26 lutego 2013r.                      

Przy wypełnianiu odpowiedź negatywna obowiązuje.   

 

 Z poważaniem 

 

 


