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Opole, dnia 28 września 2012 r. 

        

 

 

WWSE.552.4.2012 

 

 

Podtrzymywanie poczucia to żsamości narodowej, etnicznej i j ęzykowej 

uczniów nale żących do mniejszo ści narodowych i etnicznych oraz 

społeczno ści posługuj ącej si ę językiem regionalnym – informacje 

o najbardziej istotnych zmianach i problemy budz ące wątpliwo ści 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do obowiązującego 

rozporządzenia 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 2007 r., Nr 214, poz. 1579 z późniejszymi 

zmianami) zamieszczamy pakiet informacji dotyczący nowych przepisów 

z tegoż wynikających. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 

r. zmienia dotychczasowe rozporządzenie 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. poz. 393). Zmiany 

weszły w życie z dniem 1 września 2012 r. 
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Czym skutkuje zło żenie wniosku o nauczanie j ęzyka mniejszo ści 

narodowej lub etnicznej etc.? 

 

W zmienionym rozporządzeniu wprowadza się przepis § 2 ust. 4, zgodnie 

z którym zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego jest równoznaczne z zaliczeniem j ęzyka do obowi ązkowych 

zajęć edukacyjnych ucznia, a zgłoszenie ucznia na naukę własnej historii 

i kultury – do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.  

Do zajęć tych będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 

Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w szczególności dotyczące takich kwestii, jak 

umieszczanie ocen z języka oraz własnej historii i kultury na świadectwie 

szkolnym i wliczania ich do średniej ocen ucznia. 

 

Zaliczenie języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka 

regionalnego do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia powoduje, że 

ocena z tego przedmiotu ma wpływ na promocj ę ucznia i uko ńczenie 

szkoły . Ocena z języka mniejszości i języka regionalnego jest wliczana do 

średniej ocen ucznia i jest umieszczana na świadectwie w miejscu 

przeznaczonym na oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocena z przedmiotu „własna historia i kultura”, będącego dla ucznia 

dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi, jest wliczana do średniej ocen ucznia 

i umieszczana na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na oceny 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena ta nie ma wpływu na promocję 

ucznia i ukończenie przez niego szkoły. 
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Kogo dotyczy nowa procedura składania wniosków i or ganizacja 

kształcenia, a kiedy stosujemy wcze śniejsze zasady? 

 

Należy wziąć pod uwagę, że § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 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. poz. 393), 

wprowadza, co następuje dla następujących grup uczniów: 

1. Przepisy § 2 ust. 4 pkt 2, § 8a i 8b rozporządzenia, w brzmieniu 

nadanym rozporz ądzeniem zmieniaj ącym , które stosuje się począwszy od 

dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum 

oraz klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum. 

2. W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, do zakończenia 

danego etapu edukacyjnego, oraz w liceum profilowanym, uzupełniającym 

liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym, do czasu 

zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się przepisy rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych w zakresie dotyczącym 

nauczania języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego 

oraz historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa 

kulturowego mniejszości etnicznych. 

 

Terminy składania/wycofywania wniosku oraz organiza cja kształcenia  

 

 Paragraf 2. rozporządzenia 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 2007 r., Nr 214, poz. 1579 
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z późniejszymi zmianami) wyraźnie precyzuje okres składania wniosków 

w sprawie nauki języka mniejszości narodowej lub języka regionalnego. 

Paragraf ten określa również, że za organizację nauki języka mniejszości 

narodowej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury 

odpowiedzialny jest dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola (ust.1) na pisemny 

wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie 

dobrowolno ści . 

Ustęp 2. precyzuje, iż wniosek, o którym mowa w ust. 1, 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. Wniosek ów dotyczy odpowiednio 

całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola, oraz całego 

okresu nauki ucznia w szkole (ust.3). 

Także w związku z wątpliwościami związanymi z ewentualną możliwością 

wycofania wcześniej już złożonego wniosku, otrzymaliśmy stanowisko w tej 

sprawie, Pani Grażyny Płoszajskiej – radcy ministra w MEN. Czytamy w nim, iż: 

„przepisy nie określają procedury wycofywania deklaracji rodziców w sprawie 

udziału ich dziecka w zajęciach z języka mniejszości narodowej lub etnicznej, 

zatem - biorąc pod uwagę dobrowolność decyzji - można przyjąć, że wycofanie 

wniosku może nastąpić w dowolnym czasie. Przepis §2 ust. 3 stanowiący, że 

wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole oznacza, że nie musi on 

być ponawiany w kolejnych latach nauki (jeśli nie nastąpiła zmiana decyzji).” 

 

Liczebno ść oddziałów , w których odbywa się nauczanie języka 

mniejszości lub języka regionalnego i ich organizację dokładnie precyzują 

paragrafy od 5-7 rozporządzenia i nie wymagają one większego komentarza. 

§ 5. Oddziały, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i § 4 pkt 1-3, są 

organizowane, jeżeli na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego 

zostanie zgłoszonych: 

1) w przedszkolu na poziomie danego oddziału - co najmniej 7 dzieci; 

2) w szkole podstawowej i gimnazjum na poziomie danej klasy - co najmniej 

7 uczniów; 

3) w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie danej klasy - co najmniej 

14 uczniów. 
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§ 6. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż 

określona w § 5 pkt 2 i 3, nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego 

w szkołach organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych, 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. 

§ 7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego 

przedszkole lub szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona 

w § 5 i 6. 

 

Nauczanie w dwóch j ęzykach: polskim oraz w j ęzyku mniejszo ści 

narodowej lub etnicznej, jako forma organizacji zaj ęć. 

 

Dotychczasowe przepisy określają szkołę prowadzącą nauczanie w dwóch 

równoważnych językach: polskim oraz języku mniejszości lub regionalnym jako 

szkołę, w której wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są w tych dwóch 

językach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że jest to wymóg zbyt trudny do 

spełnienia z powodu m.in. braku dwujęzycznych nauczycieli wszystkich 

przedmiotów.  

W toku prac nad „Strategią rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej 

w Polsce” (dokumentem przyjętym przez ministra właściwego do spraw ministra 

właściwego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w czerwcu 2011 r.) 

dyrektorzy szkół z nauką języka ukraińskiego ww. wymogu przez wprowadzenie 

możliwości nauczania dwujęzycznego tylko części przedmiotów. Podobne 

postulaty zgłaszali przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Proponowana zmiana wprowadza zatem wymóg prowadzenia w dwóch 

językach zajęć z co najmniej czterech obowiązkowych danym etapie 

edukacyjnym (z wyjątkiem obejmujących język polski, część historii dotyczącą 
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historii Polski oraz część geografii dotyczącą geografii Polski), aby można było 

uznać, że szkoła prowadzi nauczanie w dwóch językach: polskim i języku 

mniejszości lub regionalnym. 

 

Wymiar godzin nauczania j ęzyka mniejszo ści narodowej  

 

W związku z tym, że nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych nie określa już 

liczby godzin nauczania zajęć, które nie są obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi dla wszystkich uczniów, czyli m.in. nauki mniejszości etnicznej 

i języka regionalnego, organizowanych na wniosek rodziców - dlatego zachodzi 

konieczność uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu 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.  

 

Kwestie dotyczących godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dotychczas 

uregulowane były w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych. Uregulowania wymaga również kwestia godzin przeznaczonych na 

naukę własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem 

kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, która dotychczas uregulowana 

była w § 2 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawi ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych. 

   I tak w przedmiotowym rozporządzeniu wprowadza się nowy przepis 

§ 8a, który określa dla poszczególnych etapów edukacyjnych, w zależności od 

realizowanego przez szkołę sposobu nauczania języka (jako języka, w którym 

prowadzone są w szkole zajęcia edukacyjne, jako drugiego równoważnego 

z polskim języka nauczania lub jako dodatkowego przedmiotu), minimalny 
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wymiar godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury. 

Powyższy przepis wskazuje również tygodniowy wymiar godzin 

przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury. Wymiar godzin 

określony w § 8a będzie obowiązywać począwszy od 1 września 2012 r. 

odpowiednio w klasach I i IV szkoły podstawowej, w klasie I gimnazjum oraz 

w klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkole zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum. W pozostałych klasach wymienionych szkół, 

a także w liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym 

oraz technikum uzupełniającym, które na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 205, poz. 1206) będą stopniowo wygaszane, do zakończenia etapu 

edukacyjnego będą stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. 

zm.) w zakresie mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnego oraz 

historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa 

kulturowego mniejszości etnicznych. 

W zmienionym rozporządzeniu wprowadza się również nowy § 8b, 

zgodnie z którym szkoła może prowadzić naukę geografii państwa z którego 

obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, w wymiarze po 15 

godzin na II, III i IV etapie edukacyjnym. Nauka geografii może się odbywać 

w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zajęcia 

realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w § 2 ust. 

1 pkt 2 lit. b w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych lub 

godzin, które może przyznać, na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący 

szkołę. Powyższy przepis wejdzie w życie analogicznie jak wskazany powyżej 

przepis § 8a, tj. z dniem 1 września 2012 r. – sukcesywnie do poszczególnych 

klas. 
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Podtrzymywanie to żsamości narodowej i etnicznej dzieci romskich 

W nowym rozporządzeniu przewiduje się również zmianę w § 11, która 

pozwoli podejmować w przedszkolach – w razie takiej potrzeby – dodatkowe 

działania edukacyjne mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości etnicznej dzieci romskich oraz zatrudniać w przedszkolach 

w charakterze pomocy nauczyciela asystentów edukacji romskiej.  

Dodatkowe zadania na rzecz dzieci i młodzieży romskiej i zatrudnianie 

asystentów edukacji romskiej w szkołach, realizowane od wielu lat są 

finansowane ze środków, jakie samorządy terytorialne otrzymują w ramach 

części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonej przez zastosowanie wag 

odnoszących się do uczniów mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 

uczniów romskich i które to środki są częścią dochodów gmin i powiatów (wagi 

P9 i P10 określone w Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w 2012 r. – Dz. U. Nr 288, poz. 1693), a w przypadku 

przedszkoli – w ramach dotacji z budżetu państwa na rzecz wspomagania 

społeczności romskiej w Polsce, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 

2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).  

Podsumowanie i uwagi ko ńcowe   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi uczeń należący do 

mniejszości narodowej ma prawo oczekiwać od szkoły, aby zapewniła mu 

dodatkowe zajęcia służące podtrzymaniu jego tożsamości narodowej, 

kulturowej i językowej. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny i wiąże się 

z subiektywnie odczuwanym poczuciem własnej odrębności i chęci jej 

podtrzymania.  

Na określenie charakteru przedmiotu „język mniejszości narodowej lub 

etnicznej” nie ma wpływu stopień znajomości tego języka wynoszony przez 

ucznia z domu. W wielu przypadkach językiem tym posługują się uczniowie 

w środowisku rodzinnym, zdarza się jednak, że znajomość języka mniejszości 

zanikła w starszych pokoleniach i uczeń rozpoczyna jego naukę od podstaw. 
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Ze względu na charakter tego przedmiotu język mniejszości narodowej 

lub etnicznej nie może być wykorzystany do badań, w oparciu o wyniki 

egzaminu gimnazjalnego, kompetencji językowych uczniów w polskich 

szkołach publicznych w zakresie znajomości języków obcych nowożytnych. 

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego obowiązuje wszystkich 

uczniów gimnazjum i nie ma podstaw do wprowadzenia odrębnych zasad dla 

wybranej grupy uczniów. Jest natomiast możliwe, aby uczeń gimnazjum, który 

uczy się języka niemieckiego jako jednego z dwóch języków obcych 

nowożytnych, złożył jednocześnie pisemny wniosek w sprawie udziału – 

w ramach podtrzymywania swojej tożsamości narodowej – w zajęciach 

z języka niemieckiego jako języka mniejszości.  

W takiej sytuacji szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia 

z języka niemieckiego jako jednego z dwóch języków obcych nowożytnych 

(w ramach puli godzin przeznaczonych w ramowych planach na naukę 

języków obcych) i jednocześnie dla tych uczniów, którzy złożyli wspomniany 

wyżej wniosek w sprawie udziału w zajęciach służących ich podtrzymywaniu 

tożsamości narodowej, powinna zorganizować zajęcia z języka mniejszości 

narodowej, w wymiarze godzin określonych w paragrafie 8a i 8b 

rozporządzenia z dnia 14 lutego 2007 roku. 

Nauczanie języka niemieckiego jest realizowane według programu 

zgodnego z podstawą programową w części dotyczącej języka obcego 

nowożytnego. Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości 

powinno być realizowane według odrębnego programu, zgodnego z podstawą 

programową w części dotyczącej języka mniejszości narodowej i etnicznej. 

Treści nauczane w ramach tego przedmiotu nie są objęte standardami 

egzaminacyjnymi obowiązującymi wszystkich uczniów zdających język 

niemiecki jako język obcy nowożytny na egzaminie gimnazjalnym czy 

maturalnym. 

 


