
www.jezyki-mniejszości.pl 
www.tsp.org.pl

MINISTER WŁAŚCIWY 

DO SPRAW MNIEJSZOŚCI 

NARODOWYCH 

I ETNICZNYCH



Polski system oświaty umożliwia 
uczniom należącym do mniejszości 
narodowych i etnicznych 
podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej, a w szczególności naukę 
języka oraz własnej historii i kultury.



 Nauka języka lub w języku mniejszości 
może się odbywać na wszystkich poziomach 
nauczania – w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych, liceach lub technikach. Jest ona orga-
nizowana przez dyrektora placówki na zasadzie 
dobrowolności, na pisemny wniosek rodziców 
lub prawnych opiekunów ucznia. 



Wniosek 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 20 września.

 Jeżeli wnioski w przedszkolu lub oddzia-
le przedszkolnym w szkole podstawowej  złożyło 
co najmniej 14 dzieci, a w szkole co najmniej 7 
uczniów z danego poziomu nauczania (lub li-
ceum albo technikum), dyrektor placówki po-
winien zorganizować klasę, w której będzie pro-
wadzona nauka języka lub w języku mniejszości  



(lub analogicznie języka regionalnego). W przy-
padku mniejszej liczby deklaracji dyrektor może 
zorganizować grupę międzyklasową lub między-
oddziałową. Gdy liczba uczniów, którzy złożyli de-
klarację, jest zbyt mała do objęcia ich opisanymi 
powyżej formami nauczania, organ prowadzący 
przedszkole lub szkołę powinien utworzyć ze-
spół międzyprzedszkolny lub międzyszkolny! Do 
utworzenia zespołu niezbędnych jest minimum 
3 uczniów, których rodzice zadeklarowali wolę 
nauki języka mniejszości lub języka regionalnego.

 Wniosek dotyczy odpowiednio całego 
okresu, na który dziecko jest przyjmowane do 
przedszkola oraz całego okresu nauki ucznia 
w szkole.



Wniosek może dotyczyć: 

- nauczania w języku mniejszości narodowej lub 
etnicznej lub w języku regionalnym;

- nauczania w dwóch językach: w języku mniej-
szości (lub w języku regionalnym) i w języku pol-
skim;

- nauczania języka mniejszości jako przedmiotu 
dodatkowego.



Złożenie wniosku jest równoznaczne z:

1. w przypadku nauki języka mniejszości lub ję-
zyka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;

2. w przypadku nauki własnej historii i kultury – 
zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ucznia.

 Nauczanie języka mniejszości (języka re-
gionalnego) lub w tym języku finansowane jest 
z budżetu państwa – rodzic dziecka nie ponosi 
żadnych dodatkowych kosztów.

 Zapewnienie w ramach systemu szkol-
nego uczniom należącym do mniejszości (lub 
używającym języka regionalnego) możliwości 
nauczania ich języka lub w ich języku nie naraża 
samorządów na dodatkowe wydatki! Na orga-
nizację w szkołach zajęć lekcyjnych dla uczniów 
należących do mniejszości lub używających języ-
ka kaszubskiego organ prowadzący szkołę otrzy-
muje od państwa zwiększoną subwencję oświa-
tową!



RODZICU, OPIEKUNIE 
– NAUCZANIE DZIECKA 
NALEŻĄCEGO DO MNIEJSZOŚCI 
LUB POSŁUGUJĄCEGO SIĘ 
JĘZYKIEM KASZUBSKIM, JĘZYKA 
OJCZYSTEGO (LUB W JĘZYKU 
OJCZYSTYM) JEST PRZEJAWEM 
SZACUNKU DLA PRZESZŁOŚCI 
I INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 Chcesz wiedzieć więcej?  
http://jezyki-mniejszosci.pl 
www.tsp.org.pl

 Chcesz wiedzieć więcej? 

Skontaktuj się z wojewódzkim kuratorium oświa-
ty lub pełnomocnikiem wojewody do spraw 
mniejszości narodowych i etnicznych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
i sposobu wykonywania przez przedszkola, 
szkoły i placówki publiczne zadań umożliwia-
jących podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów na-
leżących do mniejszości narodowych i etnicz-
nych oraz społeczności posługującej się języ-
kiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627).

Opracowano na podstawie  materiałów dostęp-
nych na stronie: http://języki-mniejszości.pl 
Druk: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 31-150 
Kraków, ul. św. Filipa 7


