Stanowisko Związku Ukraińców w Polsce w sprawie
organizacji zajęć z zakresu realizacji zadań
Stanowisko Związku Ukraińców w Polsce w sprawie
organizacji zajęć z zakresu realizacji zadań mających na celu podtrzymywanie przez
szkoły i placówki oświatowe w Polsce poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
mniejszości narodowych

Zadania te realizowane są na podstawie zapisów Ustawy o systemie oświaty oraz
szczegółowych regulacji zawartych 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 - Dz.U.2007.214.1579 (z
późniejszymi zmianami).
I Nauczanie języka mniejszości w przedszkolach może być organizowane w formie (§3):
1) w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone w
języku mniejszości lub języku regionalnym, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone w
dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym;
3) w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w których zajęcia w języku mniejszości
lub języku regionalnym są prowadzone w wymiarze 4 godzin tygodniowo;
4) w międzyprzedszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.

II Nauczanie języka mniejszości w szkołach może być organizowane w formie (§ 4):

1. w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości lub języku regionalnym, w
których zajęcia edukacyjne są prowadzone w tym języku, …;
2. w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch
językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim
językiem nauczania;

3. w szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości lub języka regionalnego,
prowadzoną w formie odrębnych zajęć, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w
języku polskim, z wyjątkiem zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego;
4. w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.

III Liczba dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach (§ 5):

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.

Uwaga: przepisy te nie dotyczą międzyszkolnych zespołów nauczania!!! (§ 5)

IV Kiedy uczniów jest mniej, aniżeli wskazanych w § 5 ?

1. 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 (§ 6):
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.
Uwaga: należy zwrócić uwagę, jaka forma organizacyjna została przyjęta w szkole!
a) Jeżeli grupę tworzą uczniowie z poziomu jednej klasy (np. V) , ale uczą się w niej
uczniowie kilku oddziałów tej klasy, jest to grupa międzyoddziałowa – i wówczas liczba
uczniów wynosi minimum 7 dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 14 dla szkoły
ponadgimnazjalnej.

b) Jeżeli grupa została utworzona po połączeniu uczniów z różnych klas (np. IV;V i VI) – jest
to wówczas grupa międzyklasowa – wówczas można ją utworzyć dla minimum 3 uczniów!
Uwaga kolejna: Przepis wskazany w punkcie IV odnosimy wyłącznie do sytuacji, w której
nauczanie organizowane jest tylko dla uczniów jednej szkoły!!!
Uwaga kolejna: organ prowadzący może zgodzić się na utworzenie mniejszych liczebnie
oddziałów, grup międzyklasowych lub międzyoddziałowych (§ 8).

V Co wówczas, gdy liczba uczniów jest jeszcze niewystarczająca?
Tworzymy grupę międzyszkolną!!! (§ 8)

1. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma
możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w sposób
określony w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i w § 4 pkt 1-3, organ prowadzący przedszkole lub szkołę,
uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne
lub międzyszkolne. Dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje organowi prowadzącemu
listę uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego.

2. Liczba uczniów w zespole międzyprzedszkolnym lub międzyszkolnym nie może być
mniejsza niż 3 i większa niż 20.

3. Nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego w zespole międzyprzedszkolnym
lub międzyszkolnym prowadzi się w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Uwaga:
- przepisy § 8 mają najczęstsze zastosowanie w sytuacji nauczania języka ukraińskiego w
Polsce. I na nie właśnie należy wskazywać organom prowadzącym i dyrektorom szkół.

VI Ile godzin tygodniowo w międzyszkolnym zespole nauki?
- trzy godziny - § 8 , punkt 3

Uwaga: niedopuszczalne jest zmniejszanie przez dyrektorów lub organy prowadzące
tygodniowego wymiaru godzin nauczania – co zdarza się dosyć często. Zwracamy uwagę na
zapis w punkcie 3, § 8 – tam nie ma „widełek” dopuszczających taką możliwość!!!

VII Ile godzin w przypadku pozostałych form nauczania?
- określają je zmiany z 2012 roku – rozporządzenie zmieniające i do niego należy się odnieść!

