
ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

W SMOŁDZINIE 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku art. 32, art. 35 (Dz. U. z 1997 r., poz. 78, 

poz. 483 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty art. 13 o podtrzymywaniu 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności 

naukę języka oraz własnej historii i kultury (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 6 stycznia 2006 roku o mniejszościach narodowych etnicznych oraz o 

języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r., nr 17, poz. 141, nr 62, poz. 550, nr 31, poz. 206, 

nr 157, poz.1241) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 

zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2007 r., nr 214, poz. 

1579) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 roku 

zmieniające wyżej wymienione rozporządzenie. 

6. Europejska Karta Języków Mniejszościowych lub Regionalnych sporządzona w 

Strasburgu 5 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 137, poz. 1121) 

7. Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej 

Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych lub Regionalnych. 

8. Rozporządzenie 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 (§ 20, pkt 

4a) 

 

 

 

 



ZADANIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ: 

Przedszkola, szkoły oraz placówki publiczne umożliwiają uczniom należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez 

prowadzenie: 

a) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego; 

b) nauki własnej historii i kultury. 

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 

r., nr 4, poz. 17 z późn. zm.) 

 

PROGRAMY NAUCZANIA: 

Programy nauczania są opiniowane przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzane przez Dyrektora 

Szkoły. 

Nauka języka kaszubskiego jest nauczaniem blokowym. Oznacza to, że program nauczania 

zawiera w sobie wszystkie rodzaje edukacji: język, kulturę, historię, geografię regionu. 

 

 

PODRĘCZNIKI: 

Podręczniki dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej – według wykazu 

zamieszczonego na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie). 

Podręczniki  oraz ćwiczenia są bezpłatne dla uczniów – zakupuje je szkoła/organ prowadzący 

szkołę. Podręczniki są również dostępne w formacie PDF na stronie internetowej: 

www.skarbnicakaszubska.pl  

 

 

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI: 

1. Studium nauczania języka kaszubskiego. 

2. Specjalność  kaszubistyczna Uniwersytetu Gdańskiego. 

http://www.skarbnicakaszubska.pl/


3. Uprawnienia nadawane przez stowarzyszenia regionalne – Zrzeszenie Kaszubsko – 

Pomorskie. 

4. Etnofilologia kaszubska. 

 

 

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE: 

Składanie wniosku: 

1. Wniosek o nauczanie języka kaszubskiego składają rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka lub uczniowie, którzy ukończyli 16 lat – do 30 kwietnia danego roku 

szkolnego na rok przyszły. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zapisują dziecko na zajęcia z języka kaszubskiego na 

dany cykl edukacyjny czyli dla klas I – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum. 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie wymaga ponownego zapisu dziecka na 

zajęcia. 

3. Na podstawie tego samego wniosku Dyrektor Szkoły organizuje dziecku naukę 

własnej historii i kultury począwszy od II etapu edukacyjnego. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej 

rezygnacji (w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Szkoły), jednak nie 

wcześniej niż z końcem roku szkolnego. 

5. Wyjazdy organizowane w ramach nauki języka kaszubskiego są obowiązkowe dla 

uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach. 

 

 

ZASADY KONSTRUOWANIA GRUP NA NAUKĘ JĘZYKA KASZUBSKIEGO: 

1. Naukę języka kaszubskiego można rozpocząć na dowolnym etapie edukacyjnym. 

2. W szkole podstawowej i gimnazjum na poziomie danej klasy grupę tworzy co 

najmniej 7 uczniów. 

3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza, nauczanie organizuje się w 

grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

4. Grupa międzyoddziałowa tworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej 

klasy nie może liczy mniej, niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum. 

5. Grupa międzyklasowa tworzona z uczniów różnych klas nie może liczy mniej niż 3 i 

więcej niż 14 uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w 

oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może by mniejsza niż 

określona wyżej. 

 



LICZBA GODZIN: 

W szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości lub języka regionalnego, 

prowadzoną w formie odrębnych zajęć, w których zajęcia edukacyjne prowadzone są w 

języku polskim, z wyjątkiem zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego realizuje się 

następującą liczbę godzin: 

a) I etap – klasy I – III szkoły podstawowej – minimum 290 godzin w cyklu trzyletnim, 

to jest: 

- klasa I – 3 godziny tygodniowo 

- klasa II – 3 godziny tygodniowo 

- klasa III – 3 godziny tygodniowo 

      b)   II etap – klasy IV – VI szkoły podstawowej – minimum 290 godzin w cyklu  

            trzyletnim oraz minimum 30 godzin nauki własnej historii i kultury, to jest: 

             - klasa IV – 3 godziny tygodniowo 

            - klasa V – 4 godziny tygodniowo – w tym jedna godzina nauki  

              własnej historii i kultury 

            - klasa VI – 3 godziny tygodniowo 

      c)  III etap – klasy I – III gimnazjum – minimum 290 godzin w cyklu trzyletnim to jest: 

            - klasa I – 3 godziny tygodniowo 

            - klasa II – 4 godziny tygodniowo – w tym jedna godzina nauki  

              własnej historii i kultury 

            - klasa III – 3 godziny tygodniowo 

 

 

OCENA: 

Nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych – zapis w 

arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, ocena jest wliczana do 

średniej ocen ucznia oraz ma wpływ na klasyfikację i promowanie ucznia. 

Nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do 

dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia – zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród 

przedmiotów dodatkowych, ocena jest wliczana do średniej ocen ucznia lecz nie ma wpływu 

na klasyfikację i promowanie ucznia. 


