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Kształcenie dzieci i młodzieży w języku niemiec-
kim, a w ramach tego nauczanie dwujęzyczne 
są podstawowym elementem budowania jako-
ści kształcenia językowego, ale także istotnym 
elementem pełnego funkcjonowania młodego 
pokolenia w otaczającym nas świecie z zacho-
waniem pełnej swobody tożsamościowej.
Z tego też względu zadaniem każdego przed-
szkola i szkoły jest przygotowanie dzieci oraz 
młodzieży do życia w wielojęzycznym i zróż-
nicowanym kulturowo świecie, szczególnie ze 
względów integracyjnych we wspólnej Europie. 
Dlatego warto ukierunkować się na nauczanie 
i wychowanie dwujęzyczne, dbając o najwyższy 
poziom kształcenia oraz wszechstronny rozwój 
wszystkich uczniów. 
Nasze dzieci edukujmy i wychowujmy w obu 
językach, zarówno polskim, jak i niemieckim. 
Twórzmy autorskie programy nauczania, łączące 
na zasadzie synergii polską podstawę programo-
wą Ministerstwa Edukacji Narodowej (jako obo-
wiązkową) z niemieckim programem nauczania. 
Dzieci będą uczyć się, iż te same treści można 
przekazać w różny sposób, w dwóch różnych ję-
zykach, a przy tym będą poznawać, jakże istotną 
z punktu widzenia tożsamości, szeroko pojętą 
kulturę oraz historię kraju macierzystego, a także 
wiedzę o regionie, z którym wiąże się ich dziedzic-
two – tradycja i obyczaje.
Starajmy się również rozwijać kompetencje 
w komunikowaniu się dzieci/uczniów na pozio-

mie dwujęzyczności funkcjonalnej, tzn. budować 
zdolności do swobodnego posługiwania się za-
równo językiem polskim, jak i językiem niemiec-
kim na co dzień. Dzięki temu już na starcie wy-
równamy ich szanse i zburzymy bariery. Prze-
cież według L. Wittgensteina, „Granice mojego 
języka oznaczają granice mojego świata…”
Właśnie dlatego spróbujemy pokazać Państwu 
drogę od pomysłu do szkoły, sposób jej zało-
żenia w różnych formach oraz zorganizowanie, 
a nawet przejęcie od samorządu przez własne 
stowarzyszenie.
Udzielimy odpowiedzi, kto to może zrobić, czyli 
kto może zostać organem prowadzącym szkołę.
Przyjrzymy się i doradzimy jak nauczać dwuję-
zycznie oraz jakie są modele kształcenia dwu-
języcznego w przedszkolu i na różnych etapach 
edukacyjnych oraz jakie mogą być tego dodat-
kowe korzyści w szkole dla uczniów. 
Pokażemy jakie są źródła finansowania kształ-
cenia mniejszościowego, w tym dwujęzycznego 
i dlaczego warto organizować takie nauczanie. 
Podamy przykłady, w ramach „katalogu dobrych 
praktyk”, jak nauczyciele sobie radzą z naucza-
niem dwujęzycznym, z realizacją programów 
nauczania różnych przedmiotów w języku nie-
mieckim i z jakich programów korzystają.
Wszystko to w oparciu o istniejące prawo-
dawstwo i obowiązujące przepisy, biorąc pod 
uwagę projekty zmian, a w szczególności roz-
porządzenia w sprawie warunków i sposobu wy-
konywania przez przedszkola, szkoły i placówki 
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywa-
nie 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 późn. zm.) oraz 
o doświadczenia przedszkoli, szkół i nauczycieli  
w realizacji takiego nauczania.

wstęp
Jakość edukacji  

a kształcenie dwujęzyczne.  
Dlaczego warto?
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I. 
Zakładamy szkołę  
– od pomysłu  
po funkcjonowanie

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak założyć szko-
łę, trzeba najpierw przypomnieć, kto może za-
łożyć szkołę. Ustawa z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
wprost odpowiada na to pytanie. I tak szkoły 
mogą być zakładane i prowadzone przez:

Założenie szkoły publicznej przez inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego osobę 
prawną lub osobę fizyczną wymaga uzyska-
nia zezwolenia. Powyższe zezwolenie jest 
wydawane przez organy jednostki samorządu 
terytorialnego, do której zadań należy prowa-
dzenie danego typu szkół. Jeśli np. do zadań 
gminy należy prowadzenie szkół podstawo-
wych czy gimnazjów, to właśnie gmina musi 
wydać takie zezwolenie.

Zakładamy szkołę – wersja mini 
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Możliwości powyższe wynikają wprost z art. 5 
ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy. Generalnie 
trzeba podkreślić, iż zakładanie i prowadzenie 
szkół należy do zadań własnych poszczegól-
nych jednostek samorządu terytorialnego (tj. 
np. gminy), jednakże istnieją możliwości za-
kładania szkół przez inne podmioty wymienione 
w ustawie. 

W ustawie o systemie oświaty wymienione są 
różne rodzaje szkół. Rodzaj zakładanej szkoły 
zależy częściowo od rodzaju organu założy-
cielskiego. Jednostki samorządu terytorialne-
go mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły 
publiczne. Natomiast inne osoby prawne oraz 
osoby fizyczne mogą zakładać i prowadzić na-
stępujące rodzaje szkół:
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Schemat na koniec str 4 

Forma organu 
prowadzącego szkołę: 

osoba fizyczna czy 
prawna 

 

Forma organizacyjna 
szkoły: szkoła 

publiczna czy szkoła 
niepubliczna o 

uprawnieniach szkoły 
publicznej 

Szkoła mniejszościowa 

przestrzegania zawartej umowy oraz działalności 
z naruszeniem prawa oświatowego.

W myśl powyższych zapisów można zauwa-
żyć, iż najłatwiejszym sposobem na założe-
nie szkoły mniejszościowej jest przejęcie od 
jednostki samorządu terytorialnego prowa-
dzenia szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów. 
Takie rozwiązanie nie niesie za sobą konieczno-
ści poszukiwania odpowiedniego lokalu, który 
spełniałby wszystkie warunki przewidziane dla 
jednostek oświatowych (w tym przeciwpożaro-
we, BHP i sanitarne). Sposób wydaje się najła-
twiejszy, ale nie jedyny.

Trzy kroki do podjęcia decyzji o formie 
utworzenia szkoły mniejszościowej

Przed podjęciem decyzji o formie utworzenia 
szkoły mniejszościowej trzeba sobie odpowie-
dzieć na dwa następujące pytania. 

Po pierwsze, czy istnieje możliwość przejęcia 
szkoły publicznej od jednostki samorządu te-
rytorialnego. W zamian za prowadzenie zadań 
właściwej gminy lub powiatu otrzymujemy do 
dyspozycji bazę lokalową i materialną szkoły. Mu-
simy jednak pamiętać, iż wtedy obowiązują nas 
wszystkie przepisy dotyczące szkół publicznych. 

Drugie pytanie, na które należy odpowiedzieć, to 
w jakiej formie będzie istniał organ prowadzący 
szkołę. Ustawa o systemie oświaty daje nam 
dwie możliwości: jedna to osoba  p rawna , 
czyli np. stowarzyszenie, druga to o s o b a 
f i z y c z n a . Przy osobie fizycznej nie ma pro-
blemów z rejestrowaniem dodatkowych działal-
ności, np. wydawniczych czy innych, natomiast 

II. 
Szkoła 
stowarzyszeniowa  
– co to takiego,  
czy warto i dlaczego 
powinno się posiadać 
uprawnienia szkoły 
publicznej?

Od wyżej wymienionej zasady istnieje jednak 
wyjątek. Jeżeli jednostka samorządu teryto-
rialnego prowadzi szkołę liczącą poniżej 70 
uczniów, to może, zgodnie z art. 5 ust. 5g 
ustawy o systemie oświaty, przekazać takie 
zadanie, na podstawie odpowiedniej umowy  
na prowadzenie danej szkoły, innej osobie 
prawnej lub fizycznej. 
Przekazanie prowadzenia szkoły może nastąpić 
po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświa-
ty na podstawie uchwały organu stanowiącego 
danej jednostki samorządu terytorialnego czyli 
rady gminy, rady powiatu, czy też sejmiku wo-
jewództwa. 

Umowa w sposób jednoznaczny musi określać: 

n w przypadku szkoły podstawowej i gim-
nazjum – wskazanie, czy szkole ustala się 
obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu 
– warunki przyjmowania uczniów do szkoły,

n warunki korzystania z mienia przejętej 
szkoły lub placówki, tj. budynku, ławek, 
sprzętu multimedialnego,

n tryb kontroli przestrzegania warunków umo-
wy, tzn.: kto, kiedy i co może kontrolować 
aby sprawdzić, czy umowa jest realizowana,

n warunki i tryb rozwiązania umowy za wy-
powiedzeniem, czyli kto, dlaczego i kiedy 
umowę może rozwiązać.

Ponadto w umowie muszą zostać zawarte zapi-
sy, które określają sposób przejęcia szkoły z po-
wrotem przez jednostkę samorządu terytorialne-
go w przypadku negatywnych wyników kontroli 
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na pewno będzie ona obdarzona mniejszym za-
ufaniem społecznym. Także odpowiedzialność 
za działania szkoły i jej pracę jest jednoosobo-
wa, a więc trudniej się zdecydować na podjęcie 
próby założenia lub przejęcia takich zadań. 
W przypadku osób prawnych mamy różne 
możliwości, od spółek prawa handlowego po 
stowarzyszenie tworzone na podstawie ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowa-
rzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, 
z późn. zm.).
Do założenia stowarzyszenia potrzebujemy 
jedynie 15 osób dorosłych, które będą stano-
wiły komitet założycielski. Taki organ dokonuje 
zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Członkowie stowarzy-
szenia wybierają spośród siebie zarząd, który 
dokonuje czynności prawnych w imieniu sto-
warzyszenia. Stowarzyszenie ponadto może 
zarejestrować się jako organizacja pożytku pu-
blicznego. Z tego tytułu ma możliwość otrzy-
mywania 1% odpisu od podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, co może w znaczny 
sposób wspomóc system finansowy takiego 
stowarzyszenia, a przeto i prowadzonej szkoły. 
Stowarzyszenie ponadto może zostać obdarzo-

ne większym zaufaniem społecznym, ponieważ 
za jego działanie nie odpowiada jedna osoba 
samodzielnie.

Kolejnym zagadnieniem jest rodzaj szkoły. 
S z k o ł a  p u b l i c z n a  obliguje nas do prze-
strzegania wszystkich przepisów przewidzianych 
dla szkół publicznych, w tym dość istotnych 
przepisów prawa dotyczących zatrudniania 
i wynagradzania nauczycieli, czyli – Karta Na-
uczyciela. 

S z k o ł a  n i e p u b l i c z n a  o  u p r a w n i e 
n i a c h  s z k o ł y  p u b l i c z n e j  jest do-
brym rozwiązaniem, ponieważ jednostka sa-
morządu terytorialnego, do zadań której należy 
prowadzenie danego typu i rodzaju szkoły, 
musi nam przekazać 100% przysługującej na 
1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły części 
oświatowej subwencji ogólnej. A więc otrzy-
mujemy dokładnie takie same środki jak 
szkoła publiczna, a do tego możemy skorzy-
stać z dodatkowych, np. z opłat za czesne, czy 
prowadzenie działalności gospodarczej na cele 
statutowe stowarzyszenia, czyli szkoły.
Ponadto przy zatrudnianiu nauczycieli nie 
obowiązują nas przepisy Karty Nauczycie-
la, co może wpłynąć na obniżenie kosztów 
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. 
Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku 
nie mamy możliwości bezpłatnego korzystania 
z mienia istniejących szkół, ale można i temu 
zaradzić. Wystarczy zawrzeć umowę z inną 
szkołą, która w wyniku niżu demograficznego 
ma wolne pomieszczenia lub wydzierżawić od 
gminy budynek szkoły, gdzie gmina właśnie 
zlikwidowała działalność edukacyjną (przykład 
Grodziska w Gminie Strzelce Opolskie), a prze-
to wykazać się spełnieniem wymogów formal-
nych na etapie tworzenia szkoły, tj. wpisu do 
ewidencji szkół prowadzonej przez właściwy 
samorząd oraz uzyskania uprawnień szkoły pu-
blicznej, po pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W myśl powyższych odpowiedzi założenie szkoły 
wcale nie wydaje się być trudne. Trzeba być je-
dynie zdecydowanym w swoich działaniach i mieć 
jasno określone cele i sposoby ich osiągnięcia. 

ograniczyc`
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III. 
Uczymy się języka 
niemieckiego  
– modele nauczania 
języka niemieckiego, 
w tym dwujęzycznego 
w przedszkolu i szkole, 
w zależności od etapu 
edukacyjnego, w ujęciu 
przepisów prawa 
oświatowego w Polsce. 
Korzyści dla uczniów

Kształcenie w języku niemieckim czy też na-
uczanie języka niemieckiego może być realizo-
wane w przedszkolu i szkole publicznej w róż-
nej formie.
W przedszkolu program edukacji dwujęzycznej 
może być oparty na koncepcji immersji, która 
zakłada, że środkami komunikacji oraz  przeka-
zu wiedzy w przedszkolu są dwa języki - ojczy-
sty oraz kolejny. W przedszkolu dwujęzycznym 
nie odbywa się formalna nauka języka obcego 
lub języka mniejszości, lecz dzieci są „otacza-
ne” tym językiem podczas zajęć przedszkol-
nych. Program edukacji bilingualnej odpowiada 
założeniom koncepcji early partial immersion 
– udział języka polskiego i języka mniejszości 
w codzienności przedszkolnej powinien wyno-
sić około 50/50 procent. Dla osiągnięcia suk-
cesu programu dwujęzycznego muszą jednakże 
zostać spełnione określone warunki:

n kontakt z językiem mniejszości w przed-
szkolu powinien być możliwie intensywny 
– należy dążyć do 50% udziału tego języka 
we wszystkich sytuacjach komunikacyj-
nych w placówce, 

n kontakt z językiem mniejszości powinien 
być długi i nieprzerwany, należy zapew-
nić kontynuację edukacji dwujęzycznej na 
wszystkich etapach edukacyjnych, 

n wszyscy uczestnicy programu: nauczycie-
le, dzieci, dyrektor i rodzice powinni znać                      
i akceptować zasady edukacji dwujęzycznej, 

n nauczyciele biorący udział w programie po-
winni posiadać odpowiednie kwalifikacje: 
kompetencje pedagogiczne uprawniające 
do prowadzenia zajęć w grupach przed-
szkolnych, kompetencje w zakresie języka 
polskiego oraz kompetencje w zakresie 
języka mniejszości, umożliwiające swo-
bodne komunikowanie się i profesjonalne 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym 
języku. Na poziomie przedszkola winny to 
być: kierunek podstawowy – wychowanie 
przedszkolne oraz kompetencje językowe  
tj. począwszy od germanisty przez absol-
wenta kolegium języków obcych po certyfi-
kat językowy (patrz strona 12).

W przypadku realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w języku mniej-
szości zajęcia prowadzone są w tym języku 4 
godziny tygodniowo. Wówczas przez godzinę 
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zajęć należy rozumieć 60 minut dydaktycznych 
i opiekuńczych.
Realizacja podstawy programowej dwujęzycz-
nie oznacza prowadzenie zajęć w języku pol-
skim i w języku mniejszości. Przepisy prawa 
oświatowego nie określają formy nauczania 
dwujęzycznego w przedszkolu, należy więc 
przyjąć, iż możemy prowadzić te zajęcia nastę-
pująco z zachowaniem zasady immersji:
– dwoje nauczycieli na tych samych zaję-

ciach (jeden w języku polskim, drugi w ję-
zyku mniejszości), lub

– zajęcia prowadzi nauczyciel dwujęzyczny.

Wybrana forma prowadzenia zajęć winna być 
wzmocniona działaniami „otaczającymi” typu: 
spotkanie z ciekawymi ludźmi, czytanie dwu-
języczne z rodzicami, wizyta gościa z Niemiec, 
teatrzyk na różne okazje itp.

Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) 
określa nam pojęcie szkoły z oddziałami dwu-
języcznymi oraz szkoły dwujęzycznej. 
P i e r w s z a  to taka, w której funkcjonuje przy-
najmniej jeden oddział szkolny, z nauczaniem 
prowadzonym w dwóch językach: polskim oraz 
obcym nowożytnym, będącym drugim językiem 
nauczania. Nie dotyczy to zajęć obejmujących 
język polski, część historii dotyczącej historii 
Polski i część geografii dotyczącej geografii 
Polski. Natomiast w obu językach prowadzone 
są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, w tym 
co najmniej jedne wybrane spośród zajęć obej-
mujących: biologię, chemię, fizykę, część geo-
grafii odnoszącą się do geografii ogólnej, część 
historii odnoszącą się do historii powszechnej
i matematykę. 
Druga  to szkoła, w której wszystkie oddziały 
są oddziałami dwujęzycznymi i realizują tożsa-
my zakres zadań. 

W szkołach (oddziałach) dwujęzycznych na-
uczanie języka obcego nowożytnego, będą-
cego drugim językiem nauczania, odbywa się 
w wymiarze od 15 do 18 godzin tygodniowo 
na całym etapie edukacyjnym. Zakres treści 
przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obej-
muje także zagadnienia z zakresu historii i kul-
tury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne 

System kształcenia języka mniejszości niemieckiej 
 
 

 
 

Doświadczenia nauczycieli 
 

 

 

Nauczanie metodą 
immersji 

nauczanie przez 
dwóch nauczycieli - 
jeden  po  polsku 
drugi w j. niemieckim     

4 godziny tygodniowo 

Nauczanie  
dwujęzyczne  - 480 
godzin w cyklu,  4-6 
godzin tygodniowo 

Nauczanie w formie 
zajęć dodatkowych w 
wymiarze 3 godzin 
tygodniowo 

Pr
ze

ds
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e 

Szkoła podstaw
ow

a 
Doświadczenia 

nauczycieli 

nauczanie  poprzez 
prowadzenie lekcji  

w jezyku 
mniejszości 

cała lekcja 
poszczególne 

łatwiejsze  części 
danego tematu 

nauczanie poprzez 
wprowadzanie 
dodatkowego 

słownictwa 

nauczyciel 
wprowadzona 
tylko niektóre 

zwroty 

System kształcenia języka mniejszości niemieckiej

Nauczanie metodą 
immersji

nauczanie przez  
dwóch nauczycieli  
– jeden w j. polskim 
drugi w j. niemieckim

4 godziny tygodniowo

Nauczanie  
dwujęzyczne  
– 480 godzin w cyklu, 
4-6 godzin tygodniowo

Nauczanie w formie 
zajęć dodatkowych 
w wymiarze 3 godzin 
tygodniowo
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związane z krajami danego obszaru języko-
wego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu 
w języku polskim i w języku obcym ustala na-
uczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, 
uwzględniając poziom umiejętności uczniów 
w zakresie języka obcego (o tym w rozdziale 
o dobrych praktykach nauczycieli uczących 
w tej formie).

W powyższych szkołach/oddziałach może rów-
nież być nauczany język niemiecki jako język 
mniejszości narodowej, a szczegóły organiza-
cji tego nauczania określa rozporządzenie – 
w sprawie warunków i sposobu wykonywania 
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczu-
cia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodo-
wych i etnicznych oraz społeczności posługu-
jącej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2007r., 
Nr 214, poz.1579, z późn. zm.)
Najpopularniejszą z nich jest nauczanie języ-
ka niemieckiego, jako języka mniejszości na-
rodowej w formie dodatkowej nauki języka. 
Wprowadzają taką formę kształcenia przede 
wszystkim samorządy lokalne, czyli gminy, za-
spokajając w ten sposób oczekiwania rodziców 
w oparciu o składane wnioski. Nauczanie takie 
jest prowadzone obecnie w ilości 3 godzin ty-
godniowo (2-4 z noweli projektu rozporządze-
nia), biorąc pod uwagę etap kształcenia i typ 
szkoły. Zajęcia realizowane są w oparciu o au-
torskie programy nauczania przyjęte w szkole 
i karty pracy przygotowane przez nauczyciela 
prowadzącego.

Pamiętać należy, że na każdym etapie kształce-
nia co najmniej 30 godzin (wg noweli rozporzą-
dzenia) w cyklu nauczania przeznaczyć należy 
na nauczanie własnej historii i kultury. Daje to 
możliwość wprowadzenia w treści nauczania 
jakże istotnych elementów tożsamościowych, 
takich jak własne obyczaje, tradycje, ale także 
elementów wiedzy o regionie w bardzo szero-
kim ujęciu.

Celem samym w sobie jest jednak skoncen-
trowanie się na nauczaniu dwujęzycznym, 
czyli takim, w którym zajęcia edukacyjne są 
prowadzone w dwóch językach: polskim oraz 

języku mniejszości, będącym drugim językiem 
nauczania. Wiele można napisać o zaletach 
kształcenia dwujęzycznego. Dzieci edukowane 
w takim systemie uczą się szybciej, są bar-
dziej rozwinięte umysłowo, operują bogatszym 
słownictwem, lepiej działają i koncentrują się, 
posługują się pełniejszymi zdaniami w obu 
językach, łatwiej rozwiązują problemy, szyb-
ciej pracują itp. Ale przede wszystkim poznają 
korzenie własnej tożsamości. Mają możliwość 
zapoznania się z niemieckojęzyczną literaturą, 
muzyką. Poznają twórczość postaci historycz-
nych związanych z własnym regionem – małą 
ojczyzną oraz utożsamiają się z własnymi oby-
czajami i tradycjami regionalnymi.
 
Język niemiecki nauczany dwujęzycznie w gim-
nazjum lub liceum ogólnokształcącym może 
być realizowany na różnych poziomach za-
awansowania.
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Modele nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości  
w przedszkolu i szkole

 

Formy nauczania języka niemieckiego mniejszościowego                          
w przedszkolu i szkole 

 
 

                                                                                Przedszkole    
     
                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 
 
 

•Gimnazjum 

 
 
 

•Liceum ogólnokształcące 

•Szkoła  podstawowa II 
etap edukacyjny  

•Szkoła podstawowa I etap 
edukacyjny 

nauczanie w języku          
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową 
nauką języka mniejszości 

 
nauczanie w języku  
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 

 
nauczanie dwujęzyczne 

  
nauczanie, w którym 

zajęcia prowadzone są   
w wymiarze 4 godz. 

tygodniowo 

 

Formy nauczania języka niemieckiego mniejszościowego                          
w przedszkolu i szkole 

 
 

                                                                                Przedszkole    
     
                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 
 
 

•Gimnazjum 

 
 
 

•Liceum ogólnokształcące 

•Szkoła  podstawowa II 
etap edukacyjny  

•Szkoła podstawowa I etap 
edukacyjny 

nauczanie w języku          
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową 
nauką języka mniejszości 

 
nauczanie w języku  
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 

 
nauczanie dwujęzyczne 

  
nauczanie, w którym 

zajęcia prowadzone są   
w wymiarze 4 godz. 

tygodniowo 

l Szkoły ponadgimnazjalne

 

Formy nauczania języka niemieckiego mniejszościowego                          
w przedszkolu i szkole 

 
 

                                                                                Przedszkole    
     
                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 
 
 

•Gimnazjum 

 
 
 

•Liceum ogólnokształcące 

•Szkoła  podstawowa II 
etap edukacyjny  

•Szkoła podstawowa I etap 
edukacyjny 

nauczanie w języku          
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową 
nauką języka mniejszości 

 
nauczanie w języku  
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 

 
nauczanie dwujęzyczne 

  
nauczanie, w którym 

zajęcia prowadzone są   
w wymiarze 4 godz. 

tygodniowo 

l Szkoły podstawowe 
  I etap edukacyjny

 

Formy nauczania języka niemieckiego mniejszościowego                          
w przedszkolu i szkole 

 
 

                                                                                Przedszkole    
     
                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 
 
 

•Gimnazjum 

 
 
 

•Liceum ogólnokształcące 

•Szkoła  podstawowa II 
etap edukacyjny  

•Szkoła podstawowa I etap 
edukacyjny 

nauczanie w języku          
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową 
nauką języka mniejszości 

 
nauczanie w języku  
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 

 
nauczanie dwujęzyczne 

  
nauczanie, w którym 

zajęcia prowadzone są   
w wymiarze 4 godz. 

tygodniowo 

l  Szkoły podstawowe 
  II etap edukacyjny

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

 

Formy nauczania języka niemieckiego mniejszościowego                          
w przedszkolu i szkole 
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•Gimnazjum 

 
 
 

•Liceum ogólnokształcące 

•Szkoła  podstawowa II 
etap edukacyjny  

•Szkoła podstawowa I etap 
edukacyjny 

nauczanie w języku          
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową 
nauką języka mniejszości 

 
nauczanie w języku  
mniejszości niemieckiej 
nauczanie dwujęzyczne 
nauczanie z dodatkową nauką 
języka mniejszości 

nauczanie w języku 
mniejszości niemieckiej 

 
nauczanie dwujęzyczne 

  
nauczanie, w którym 

zajęcia prowadzone są   
w wymiarze 4 godz. 

tygodniowo 
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Celem nauczenia w klasach gimnazjalnych 
(dwujęzycznych) jest opanowanie języka za-
pewniające sprawną kompetencję językową 
w różnych sytuacjach prywatnych i publicz-
nych poszerzoną o wiadomości z regionalizmu 
i kulturoznawstwa. Konkretne uszczegółowienia 
znajdują się w poszczególnych programach na-
uczania rozbite na sprawności: słuchanie, mó-
wienie, czytanie i rozumienie tekstu pisanego 
oraz kreatywne pisanie, poszerzone o naucza-
nie elementów kultury krajów niemieckiego 
obszaru językowego. Dwujęzyczność w tych 
klasach polega na nauczaniu innych przed-
miotów w języku niemieckim, co przekłada się 
na przyswajanie słownictwa specjalistycznego 
w różnych dziedzinach. 

W cyklu trzech lat w trzeciej klasie ucznio-
wie niektórych szkół (tzw. certyfikowanych 
– szkoły partnerskie RFN uprawnione do zda-
wania egzaminów DSD) mają możliwość zda-
wania egzaminu DSD I, który jest uznawanym 
na całym świecie certyfikatem językowym po-
świadczającym znajomość języka niemieckie-
go na poziomie A2/B1wg skali Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy. Z założenia ma to pozwolić uczniowi 
na obiektywną ocenę nabytych umiejętności 
i zmotywować do dalszej pracy nad rozwo-
jem umiejętności językowych zwieńczonych 
w trzeciej klasie liceum certyfikatem DSD II 
na poziomie C1 – bardzo wysoki poziom bie-
głości językowej: „… Skutecznie i swobodnie 
potrafi posługiwać się językiem w kontaktach 
towarzyskich i społecznych, edukacyjnych 
bądź zawodowych”. 
Niestety, w stosunku do nauczania tzw. dwu-
języcznego mniejszościowego przepisy wspo-
mnianego rozporządzenia w sposób jedno-
znaczny definiują konieczność nauczania w tej 
formie wszystkich przedmiotów określonych 
w ramowych planach nauczania w danej szko-
le publicznej. Stanowi to bardzo dużą barierę, 
gdyż występuje na rynku usług edukacyjnych 
deficyt nauczycieli posiadających, na potrzeby 
kształcenia dwujęzycznego, pełne kwalifikacje 
do nauczania konkretnego przedmiotu oraz ję-
zyka niemieckiego. Mówiąc generalnie i wprost  
nauczyciel powinien być, np. matematykiem 
i germanistą o pełnych kwalifikacjach w jednym. 

Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli w po-
szczególnych typach szkół publicznych okre-
śla Rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których moż-
na zatrudnić nauczycieli niemających wyż-
szego wykształcenia lub ukończonego zakła-
du kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.,   
Nr 50, poz. 400).

Kwalifikacje do nauczania w szkołach (oddzia-
łach) dwujęzycznych przedmiotów innych niż 
języki obce oraz do prowadzenia zajęć w ję-
zyku obcym posiada osoba, która ma kwali-
fikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym typie szkoły, a w zakre-
sie znajomości języka, w którym naucza lub 
prowadzi zajęcia:
1)  ukończyła studia magisterskie na kierunku 

filologia w specjalności danego języka ob-
cego lub lingwistyki stosowanej w zakresie 
danego języka obcego, lub

2)  ukończyła studia pierwszego stopnia:
  a)  na kierunku filologia w zakresie danego 

języka obcego, lub
  b) w specjalności danego języka obcego lub 

lingwistyki stosowanej, lub
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3)  ukończyła studia wyższe w kraju, w którym 
językiem urzędowym jest dany język obcy, 
lub

4)  ukończyła nauczycielskie kolegium języ-
ków obcych w specjalności odpowiadają-
cej danemu językowi obcemu, lub

5)  legitymuje się świadectwem znajomo-
ści danego języka obcego w stopniu  
co najmniej podstawowym.

Natomiast kwalifikacje do nauczania lub pro-
wadzenia zajęć w przedszkolach lub szkołach 
umożliwiających uczniom podtrzymywanie po-
czucia tożsamości narodowej i językowej posia-
da osoba, która ma kwalifikacje wymagane do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w przed-
szkolu lub w danym typie szkoły, a ponadto zna 
język danej mniejszości narodowej, w którym 
naucza lub prowadzi zajęcia. Znajomość języka, 
o której mowa wyżej, potwierdza się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych na kierunku filo-
logia w specjalności danego języka, dyplomem 
ukończenia nauczycielskiego kolegium języków 

obcych w specjalności odpowiadającej danemu 
językowi lub świadectwem znajomości danego 
języka, o którym mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 
stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 
Nr 17, poz. 141 z póź. zm.), tj. dokumenty po-
twierdzające zdanie egzaminów ze znajomości 
języka niemieckiego a mianowicie:

a)  Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mit-
telstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Obe-
rstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deut-
sche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse 
Deutsche Sprachdiplom (GDS) – egzaminy 
organizowane przez Goethe Institut,

b)  Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 
(PWD) – egzaminy organizowane przez  
Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysło-
wo-Handlową i Instytut Carla Duisberga,

c)  Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch 
als Fremdsprache (ÖSD) – od poziomu 
Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache 
Deutsch (DWD) – egzaminy organizowane 
przez Instytut Austriacki,

d)  Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch 
Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Be-
ruf (B2) – egzaminy TELC (The European 
Language Certificates) administrowane 
przez WBT (Weiterbildungs-Testsysteme 
GmbH),

e)  Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deut-
sches Sprachdiplom (DSD II) – egzaminy 
organizowane przez Kultusministerkonfe-
renz;

albo zaświadczenie wydane przez organiza-
cję społeczną mniejszości narodowej, czyli                 
w przypadku mniejszości niemieckiej – Nie-
mieckie Towarzystwo Oświatowe, Związek 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kultu-
ralnych w Polsce oraz Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
w przypadku Opolszczyzny.
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IV. 
Finansujemy naszą 
oświatę – źródła 
finansowania i jak 
liczymy subwencję  
na ucznia.

Aby móc w pełni poznać system zakładania 
i prowadzenia szkół należy skoncentrować się 
nad tematem źródeł finansowania działalności 
oświatowej. Szkoły publiczne oraz częściowo 
szkoły niepubliczne są finansowane z budżetu 
państwa w ramach subwencjonowania zadań 
edukacyjnych, które w większości są przypi-
sane jako zadania własne samorządom. I tak 
patrząc w ustawę o systemie oświaty do zadań 
własnych:

1.   Gminy należy zakładanie i prowadzenie 
publicznych przedszkoli, w tym z oddzia-
łami integracyjnymi, przedszkoli spe-
cjalnych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół podstawowych 
oraz gimnazjów, w tym z oddziałami in-
tegracyjnymi. 

2.  Powiatu należy zakładanie i prowadze-
nie publicznych szkół podstawowych 
specjalnych i gimnazjów specjalnych, 
szkół ponadgimnazjalnych, w tym z od-
działami integracyjnymi, szkół sporto-
wych i mistrzostwa sportowego oraz 
placówek oświatowo-wychowawczych, 
w tym szkolnych schronisk młodzieżo-
wych, umożliwiających rozwijanie zain-
teresowań i uzdolnień oraz korzystanie 
z różnych form wypoczynku i organizacji 
czasu wolnego, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrod-
ków socjoterapii, specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych oraz specjalnych 
ośrodków wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy  
i wychowania, a także ośrodków umożli-
wiających dzieciom i młodzieży z upośle-

dzeniem umysłowym z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi realizację odpowied-
nio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki oraz burs i internatów, z wyjątkiem 
szkół i placówek o znaczeniu regionalnym  
i ponadregionalnym.

Każda jednostka oświatowa, również taka, która 
otrzymuje w drodze dotacji środki finansowe 
na realizację zadań edukacyjnych od samo-
rządu (np. szkoła tzw. stowarzyszeniowa lub 
szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły 
publicznej) musi wypełnić obowiązki spra-
wozdawcze narzucone ustawą z dnia 19 lute-
go 2004 r. o systemie informacji oświatowej  
(Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.). 
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Sprawozdanie  tzw. SIO jest sporządzane w na-
stępujących okresach:
– według stanu na dzień 31 marca, 
– według stanu na dzień 30 września.

Dane ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 wrze-
śnia są bardzo ważne, gdyż są podstawą do 
naliczenia części oświatowej subwencji ogól-
nej dla poszczególnych jednostek samorządu, 
które dotują inne szkoły, w tym np. stowarzy-
szeniowe.

Sposób wyliczenia subwencji oświatowej jest 
corocznie określany w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nali-
czenia subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego. 
W 2011 roku obowiązuje rozporządzenie 
MEN z dnia 16 grudnia 2010 roku ogłoszone                           
w Dz. U., Nr 249, poz. 1659. Wysokość finan-
sowego standardu A w roku 2011 roku została 
ustalona na poziomie 4.717,0119 zł.  Na pod-
stawie powyższego rozporządzenia i informa-
cji na temat wartości finansowego standardu 
A można obliczyć, ile dana jednostka samorzą-
du terytorialnego otrzyma środków na kształ-
cenie poszczególnych uczniów.
W świetle tegoż rozporządzenia elemen-
ty ALGORYTMU, czyli tzw. wagi mniej-
szościowe związane z podziałem części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jedno-
stek samorządu terytorialnego na rok 2011 
przedstawiają się następująco w stosunku  
do kształcenia mniejszości narodowych: 

n Waga P9 = 0,20 dla uczniów oddziałów 
i szkół dla mniejszości narodowych i et-
nicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym, dla których szkoła 
podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne.

n Waga P10 = 1,50 dla uczniów oddzia-
łów i szkół dla mniejszości narodowych                       
i etnicznych oraz społeczności posługu-
jącej się językiem regionalnym, dla któ-
rych szkoła podejmuje dodatkowe zadania 
edukacyjne, dotyczy szkół podstawowych, 
w których łączna liczba uczniów korzysta-
jących z zajęć dla mniejszości narodowej 
lub etnicznej, nie przekracza 84, oraz 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
w których łączna liczba uczniów korzy-
stających z zajęć dla mniejszości naro-
dowej lub etnicznej, nie przekracza 42                                                            
(waga P10 wyklucza się z wagą P9).

Oznacza to, że tzw. finansowy standard A ma-
jący w 2011 roku wartość 4.717,0119 zł 
na ucznia na rok, zostaje powiększony 
o wagę P9 lub P10 na ucznia mniejszości,  
co w przypadku wagi P10 wynosi 7.075,52 zł na 
ucznia rocznie i zwiększa wartość subwencji 
dla samorządu, a w efekcie dla szkoły. 

Wartość dodatkowych środków na ucznia  
w przypadku wagi P9 wynosi tylko 943,40 zł 
rocznie. Standard A jest dla wszystkich taki 
sam i wagi są takie same, dopiero po przelicze-
niu konkretnej wagi wartość nieznacznie obniża 
się o wskaźnik korygujący Di, inny dla każdej 
jednostki samorządu terytorialnego, gdyż zale-
ży od struktury zatrudnionych nauczycieli.

Oczywiście wartość całkowita nakładów na 
ucznia uzależniona jest jeszcze od innych 
wag określonych w cytowanym rozporządze-
niu, ale w naszym przypadku wagi P9 i P10 
są  najważniejsze z punktu widzenia tego 
opracowania.
Dla zobrazowania waga P25 dotycząca 
kształcenia dwujęzycznego w oddziałach  
z drugim nauczanym językiem obcym ma wagę 
0,17, co przekłada się na wartość tylko 801,89 
zł rocznie (waga P25 wyklucza się z wagami 
P9 i P10).

 

 
 
 
 
 
 
Schemat na str 12 
 

Szkoła podstawowa > 84 

Gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna > 42 

P 9 - 0,20 

943,40 zł 

Szkoła podstawowa < 84 

Gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna < 42 

P 10 - 1,50 

7.075,52 zł 
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Każdy uczeń w zależności, między innymi od 
tego w jakiej szkole się uczy, jaki posiada np. 
stopień upośledzenia, jakiego zawodu się uczy, 
czy jest w oddziale integracyjnym, czy uczy się 
na wsi itp., jest różnie traktowany w określeniu 
wielkości subwencji. I tak dla przykładu w roku 
2011 przy założeniu, iż wskaźnik korygujący 
wielkość subwencji wynosi 1 (wskaźnik kory-
gujący uzależniony jest od struktury zatrudnio-
nych w danej jednostce samorządu nauczycieli) 
na jednego ucznia jednostka samorządu teryto-
rialnego otrzymała:

– w szkole podstawowej w mieście – 4.717,01 zł,

– w szkole podstawowej na wsi – 6.509,48 zł,

– w szkole zawodowej w mieście – 6.000,04 zł,

– ucznia upośledzonego w stopniu lekkim 
w szkole podstawowej  w mieście  – 
11.320,83 zł,

– ucznia upośledzonego w stopniu lekkim 
w szkole podstawowej na wsi – 13.113,29 zł,

– w klasach dwujęzycznych – 5.518,90 zł,

– dla uczniów, dla których jest prowadzo-
na dodatkowa nauka języka mniejszo-
ści niemieckiej w szkołach, w których 
łączna liczba uczniów nie przekracza 84                       
w szkołach podstawowych oraz 42 w gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 
11.792,53 zł,

– dla uczniów, dla których jest prowadzo-
na dodatkowa nauka języka mniejszości 
niemieckiej w szkołach o większej liczbie 
uczniów – 5.660,41 zł.

(dane z roku 2011)

Jak widać z przytoczonych przykładów najko-
rzystniej jest prowadzić szkołę mniejszościową 
dla mniejszej liczby uczniów, ponieważ wtedy 
środki finansowe przekazywane na rzecz funk-
cjonowania danej placówki są dużo wyższe. 

Szkoły publiczne w całości finansowane 
są poprzez system subwencji oświatowej 
uzupełniany przez niektóre jednostki sa-
morządowe dochodami własnymi. Szko-
ły niepubliczne w myśl przepisów ustawy 
o systemie oświaty (art. 90) są dotowane  
przez jednostki samorządu terytorialnego, do 

których zadań należy prowadzenie danego 
typu i rodzaju szkoły. Dla szkół, w których re-
alizowany jest obowiązek szkolny (nauka jest 
obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia), 
jednostki samorządowe muszą przekazywać 
dotację w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia w rozporzą-
dzeniu o sposobie podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej. Warunkiem otrzymania 
dotacji jest podanie przez organ prowadzący 
szkołę planowanej liczby uczniów w terminie 
nie później niż do 30 września roku poprze-
dzającego rok udzielenia dotacji. Niespełnienie 
tego wymogu powoduje, iż jednostka samorzą-
du terytorialnego nie ma obowiązku ani prawa 
przyznać szkole niepublicznej dotacji. Ponadto 
szkoły niepubliczne mogą być finansowane 
z innych źródeł, w tym z czesnego opłacanego 
przez poszczególnych uczniów. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku szkół 
publicznych prowadzonych przez inne osoby 
prawne lub fizyczne. Jeżeli stowarzyszenie, 
inna osoba prawna lub osoba fizyczna prze-
jęła prowadzenie szkoły publicznej w myśl za-
sad zawartych w ustawie o systemie oświaty 
(przejęcie szkoły liczącej poniżej 70 uczniów) 
to finansowanie działalności powyższej szkoły 
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odbywa się tylko na podstawie dotacji przeka-
zanej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz ewentualnie ze środków organu prowa-
dzącego. Nie ma tutaj możliwości pobierania 
czesnego od uczniów, ponieważ w myśl za-
sady określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o systemie oświaty, szkoła publiczna zapew-
nia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych 
planów nauczania. A więc wszystkie godziny 
przewidziane w ramowym planie nauczania są 
bezpłatne dla uczniów, szkoła może natomiast 
pobierać opłaty za dodatkowe zajęcia nie ujęte 
w ramówce. Dodajmy, że tzw. ramówka określa 
ilość godzin dydaktycznych, które należy zre-
alizować na danym etapie edukacyjnym w da-
nym typie szkoły w całym cyklu kształcenia, 
czyli  w okresie, w którym uczeń tam się uczy,  
np. w gimnazjum są to 3 lata.

Podsumowując, najkorzystniejszym warian-
tem finansowym jest prowadzenie szkoły 
mniejszościowej jako szkoły niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej dlatego,  
iż organ prowadzący musi otrzymać z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego dotację nie 
niższą niż wysokość subwencji przewidzianej na 
1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły publicz-
nej, a ponadto organ prowadzący taką szkołę, 
czyli np. stowarzyszenie, może pobierać opłaty 
za przeprowadzane godziny (czesne). Jednakże 
w takim wypadku nie mamy możliwości przeję-
cia od jednostki samorządu terytorialnego bez-
płatnie mienia szkoły. Organ prowadzący szkołę 
musi sam zadbać o odpowiednie miejsce, które 
spełni wysokie wymagania przepisów prawa 
oświatowego, sanitarnego i przeciwpożarowe-
go. Należy również zaznaczyć, iż w przypadku 
szkoły publicznej przy zatrudnianiu i wynagra-
dzaniu nauczycieli obowiązują nas przepisy 
Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń wydanych 
na jej podstawie, które są dość skomplikowane 
i nadają nauczycielom szeroki wachlarz upraw-
nień i przywilejów zawodowych. W przypad-
ku szkoły niepublicznej to organ prowadzący 
określa zasady przyjmowania i wynagradzania 
nauczycieli oraz ilość godzin pensum dydak-
tycznego. Na przykład w szkole publicznej 
pensum dydaktyczne wynosi średnio 18-20 
godzin tygodniowo, a w szkole stowarzyszenio-
wej niepublicznej o uprawnieniach publicznej 
może wynieść 25 godzin tygodniowo przyjmu-
jąc tożsamą wartość wynagrodzenia i dodając  
np. premię za efekty pracy. 
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V. 
Katalog dobrych praktyk – jak uczymy 
niemieckiego dwujęzycznie w regionie

„Katalog dobrych praktyk” to wspaniały zbiór doświadczeń zaangażowanych nauczycieli 
w nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości w formie  dwujęzycznej i nie tylko, 
na obszarze województwa opolskiego. Nauczyciele wypracowali, dzięki wieloletniej praktyce, 
własne metody nauczania. Stworzyli lub współtworzyli własne autorskie programy naucza-
nia konkretnych przedmiotów w formie dwujęzycznej. Opracowali własne zestawy kart pracy 
ucznia, zeszytów ćwiczeń, czy namiastek przyszłych podręczników przedmiotowych. Nauczyli 
się jak decydować ile czasu poświęcić na określone formy poznawcze uczniów i jakimi me-
todami je realizować. Warto zapoznać się z tymi  doświadczeniami, które zobrazują przynaj-
mniej w części istotę nauczania dwujęzycznego.

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie 

Nauczyciele Zespołu Szkół Dwujęzycznych 
w Oleśnie opracowali innowacyjne programy 
dwujęzycznego nauczania dla trzech etapów 
edukacyjnych w dwóch wariantach:
– ekstensywnym, gdzie dobór treści i słow-

nictwa jest ograniczony i dostosowany  
do możliwości uczniów do ok. 30% treści 
realizowanych na zajęciach.

– intensywny – treści i słownictwo są roz-
szerzone. Zakres nowego słownictwa 

Zespół SzkolnoPrzedszkolny  
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae  
w Raszowej

l Aleksandra Nowak
Jestem nauczycielem w przedszkolu bilingual-
nym, w którym język niemiecki  jest obok języka 
polskiego, środkiem  porozumiewania oraz in-
terakcji 50% wszystkich sytuacji komunikacyj-
nych.  Jest to program dwujęzycznego wycho-
wania metodą tzw. częściowej immersji (Elary 
Total Immersion). Metoda ta umożliwia bardzo 
intensywny  kontakt z drugim językiem. W mojej  
pracy komunikuję się z dziećmi jedynie w języku 
niemieckim.  Formalna nauka języka niemieckiego 
zostaje zastąpiona  nauką  w sposób naturalny 
i nieświadomy poprzez zabawy, taniec, wykony-

wanie czynności manualnych i motorycznych, 
naśladowanie i powtarzanie wyrażeń, piosenek 
i rymowanek w języku niemieckim. W swojej pra-
cy staram się „zanurzać” dzieci w drugim języku 
wszystkimi zmysłami poprzez różnorodne projek-
ty, które stymulują samodzielne działanie dziecka.  
Dzięki stałej obecności języka niemieckiego staje 
się on „narzędziem”, poprzez które dziecko po-
znaje świat. Dzieci mają możliwości przyswojenia 
języka w sytuacjach autentycznych, co umożliwia 
zrozumienie go na podstawie kontekstu sytuacyj-
nego. Podczas zajęć wykorzystuję również wiele 
pomocy dydaktycznych m.in. książki, gry oraz 
materiały Montessori, które umożliwiają wszech-
stronny rozwój dziecka. Dzieci w pełni akceptują 
stałą obecność dwóch języków i chętnie uczestni-
czą w dwujęzycznym życiu przedszkolnym.
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obejmuje 30-50% treści realizowanych na 
zajęciach, a nawet więcej, jeśli grupa jest 
językowo zaawansowana. W takiej sytuacji 
wybrane zajęcia mogą być prowadzone 
w języku docelowym – niemieckim. Wów-
czas osiągamy pełną dwujęzyczność.

W pierwszym etapie edukacyjnym – w nauczaniu 
wczesnoszkolnym (kl. I-III), dzieci poznają język 
niemiecki w trakcie zabaw i gier dydaktycznych. 
W ramach zintegrowanych zajęć, które tworzą 
bloki dydaktyczne, uczniowie przyswajają słow-
nictwo w języku niemieckim związane z najbliż-
szym otoczeniem. Podstawowym celem naucza-
nia dwujęzycznego na tym etapie edukacyjnym 
jest opanowanie języka niemieckiego na takim 
poziomie, aby mógł on stać się instrumentem 
poznawania, kluczem do wiedzy i umiejętności 
zdobywanych w procesie dydaktycznym. Aby ten 
cel osiągnąć, nauczyciel organizuje zabawy wyko-
rzystując naturalną zdolność imitacyjną dziecka, 
jego ciekawość, otwartość, brak uprzedzeń do 
poznania czegoś nowego, kreatywność i fanta-
zję w posługiwaniu się językiem w zabawie. Te 
właściwości uczącego się dziecka pozwalają na 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na pozio-
mie rutynowym w konkretnych sytuacjach, bez 
świadomej analizy struktury języka.

W drugim etapie edukacyjnym (kl. IV-VI SP), 
dwujęzyczność obejmuje przedmiot przyro-
dę, integrujący podstawowe treści z zakresu 
biologii, fizyki, geografii i chemii. Zagadnienia                
z przyrody związane są z poznawaniem najbliż-
szego otoczenia dziecka, kraju, Europy i świata. 
Są one na tyle bliskie dziecku, by wprowadzić 
język docelowy – niemiecki, aby poznawanie 

stało się pełniejsze i ciekawsze dla ucznia.  
(na podstawie oprac. Reginy Woźniak)

l Gabriela Jokiel
Prowadzę nauczanie dwujęzyczne w pierwszym 
etapie edukacyjnym. Słownictwo dwujęzyczne 
wprowadzam werbalnie w formie zabawowej. 
Na bazie słów znanych już uczniom prowadzę 
zabawy, gry symulacyjne, śpiewamy piosenki, 
rozwiązujemy rebusy i krzyżówki. Wszystko to 
ma służyć dobremu przyswojeniu i zapamiętaniu  
przez uczniów wprowadzonego słownictwa. 
Zdecydowana większość zajęć dwujęzycznych 
przyjmuje formy gier edukacyjnych.
 
l Regina Woźniak
Jako nauczyciel przyrody prowadzę zaję-
cia dwujęzyczne z tego przedmiotu w klasach  
IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie wykorzystu-
ją umiejętności językowe podczas wypowiedzi, 
rozwijają słownictwo poprzez wdrażanie nowej 
terminologii przyrodniczej, którą wprowadza się 
głównie w trakcie realizacji treści programowych,  
a utrwala w czasie podsumowania zajęć i powtó-
rek. Język niemiecki staje się na przyrodzie narzę-
dziem poznawania. W konsekwencji wiedza zdoby-
wana w czasie zajęć jest pełniejsza, gdyż ucznio-
wie mają możliwość korzystania zarówno z pol-
sko- jak i niemieckojęzycznych źródeł informacji.
                                                                                                                        
l Irena Schudy
Drugi rok prowadzę zajęcia dwujęzyczne z ma-
tematyki w klasach gimnazjalnych. Po sześciu 
latach intensywnej nauki języka w szkole pod-
stawowej uczniowie reprezentują wysoki poziom 
kompetencji językowych. Moja rola ogranicza się 
więc do wprowadzenia terminologii fachowej, jej 
utrwalenia i sprawdzenia stopnia opanowania 
jej przez uczniów. Pojęcia w języku niemieckim 
wprowadzam równolegle do pojęć i definicji pol-
skich. Ich przyswojeniu przez uczniów i utrwale-
niu służą liczne ćwiczenia i zadania, które przy-
gotowuję w postaci kart pracy. Również prace 
kontrolne z danego działu zawierają zadania 
zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.
Mam nadzieję, że wiadomości i umiejętności 
zdobyte w tracie zajęć dwujęzycznych pozwolą 
moim uczniom pełniej korzystać z możliwości 
jaką jest nauka w dwujęzycznych klasach lice-
alnych.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących  
– Gimnazjum z oddziałami dwujęzycz-
nymi w Strzelcach Opolskich

l Joanna Schäfer
Zajęcia z fizyki z elementami języka niemiec-
kiego prowadzę po polsku, po omówieniu 
i utrwaleniu pewnej partii materiału przygoto-
wuję uczniom niemieckie słownictwo. Są to 
najczęściej teksty, które czytamy i tłumaczymy 
zaznaczając podstawowe pojęcia. Następnie 
uczniowie próbują swoimi słowami  opowie-
dzieć przeczytany tekst lub w wersji łatwiejszej 
odpowiadają na pytania. Sprawdzenie słownic-
twa to tekst (Lückentext), w którym brakuje 
wyrazów (wersja trudniejsza) lub są podane na 
dole tekstu i trzeba je odpowiednio dopasować. 
Korzystam z niemieckich podręczników do fizy-
ki wyd. Duden zakupionych w Niemczech oraz 
niemieckiej Encyklopedii Fizyki. Często two-
rzę jednolity tekst z kilku źródeł i taką wersję 
otrzymują uczniowie. Nauczanie dwujęzyczne 
to ciekawe doświadczenie, wymagające więcej 
pracy od obu stron – korzyścią dla ucznia jest 
z kolei większy zasób słów.

l Renata Hurek
Lekcje chemii w wersji dwujęzycznej prowa-
dzone są w zależności od stopnia trudności 
materiału, liczby godzin przeznaczonych na 
jego realizację oraz stopnia znajomości języ-
ka różnymi metodami. Dominują wśród nich 
metody intensywne.
Stosuję w zasadzie trzy sposoby prowadzenia 
zajęć w wersji dwujęzycznej:

1) lekcja prowadzona jest częściowo w języ-
ku polskim, częściowo w języku niemiec-
kim – ten sposób stosuję dysponując 
większą liczbą godzin przeznaczonych  
na realizację treści;

2) lekcja prowadzona jest głównie w języku 
polskim, zaś istotne pojęcia wprowadzam 
również w języku niemieckim;

3) lekcja prowadzona jest głównie w języku 
niemieckim – ten sposób stosuję w grupach 
cechujących się dobrą znajomością języka 
niemieckiego przy omawianiu treści łatwiej-
szych. Jeśli jednak wymaga tego sytuacja 
rekapitulację prowadzę w języku polskim.

Stosowane przeze mnie materiały dydaktyczne 
pochodzą z różnych źródeł. Są to zarówno sa-
modzielnie przygotowane karty pracy jak również 
karty pracy pochodzące z materiałów dydaktycz-
nych stosowanych w Niemczech, zakupionych po 
konsultacjach z nauczycielami chemii w Kassel 
oraz szkoły partnerskiej w Soest.
Nauczanie chemii w wersji dwujęzycznej jest 
ciekawą i naturalną formą uczenia się języka 
obcego w sytuacjach autentycznych. Podczas 
lekcji z eksperymentem chemicznym uczniowie 
formułują obserwacje i wnioski stosując po-
znane wcześniej słownictwo i struktury grama-
tyczne. Dużym ułatwieniem w nauczaniu dwu-
języcznym jest międzynarodowy zapis symboli, 
wzorów i reakcji chemicznych. Również obli-
czenia chemiczne bazują na międzynarodowych 
wzorach i oznaczeniach. Praca z tekstem facho-
wym daje uczącemu się możliwość rozwijania 
oprócz sprawności czytania, słuchania i mó-
wienia również sprawność tłumaczenia.

l Edyta Malecko
Podejmując się osiem lat temu nauczania bio-
logii w języku niemieckim miałam wiele obaw 
i wątpliwości. Przede wszystkim zastanawiała 
mnie celowość tych zajęć. Nie wiedziałam też, 
jak w praktyce sprawdzą się przygotowane 
przeze mnie scenariusze lekcji, a także metody 
i formy pracy. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że nauczanie dwuję-
zyczne otwiera przed uczniami nowe możliwo-
ści. Spotkałam się osobiście z podziękowania-
mi rodziców i uczniów, którzy po skończonym 
gimnazjum podjęli dalszą naukę w szkole śred-
niej w Niemczech. Dostałam od nich informa-
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cję zwrotną, że wszystko, czego nauczyli się 
na biologii w języku niemieckim bardzo im się 
przydało. Wiele zagadnień i tematów biologicz-
nych zostało wręcz powtórzonych w bardzo 
zbliżony sposób w ich nowej szkole. Ta infor-
macja zmotywowała mnie do dalszej pracy. 
Wiem teraz z całą pewnością, że takie naucza-
nie rozwija kompetencje językowe uczniów, 
a przede wszystkim wzbogaca ich słownictwo 
z danej dziedziny. To z kolei umożliwi niektórym 
uczniom podjęcie dalszej nauki lub studiów za 
granicą. Dwóch uczniów naszej szkoły studiuje 
obecnie medycynę w Niemczech. 
W zależności od przyznanej na dany cykl liczby 
godzin realizuję zagadnienia i tematy biologicz-
ne całościowo lub wybiórczo. Stosuję podobne 
metody i formy pracy, jak na lekcjach biologii 
w języku polskim. Wykonuję z uczniami wiele 
rysunków schematycznych, które potem opisu-
jemy. Jest to sprawdzona przeze mnie co do 
skuteczności metoda przyswajania nieraz bar-
dzo skomplikowanej budowy morfologicznej, 
czy anatomicznej różnych organizmów. Lubianą 
przez uczniów jest również metoda przygotowy-
wania referatów lub prezentacji multimedialnych. 
Daje to uczniom możliwość zaprezentowania 
przed całą klasą wielu swoich umiejętności. Na 
sprawdzianach i kartkówkach z biologii w języku 
niemieckim uczniowie opisują rysunki nazwami 
niemieckimi, wyjaśniają po niemiecku zjawiska, 
uzupełniają teksty, tłumaczą też słownictwo z ję-
zyka polskiego na język niemiecki i odwrotnie.
Nauczanie dwujęzyczne najwięcej trudności spra-
wia na początku roku szkolnego uczniom klas 
pierwszych. Wynika to ze zróżnicowania ich po-
ziomu językowego oraz z faktu, że po raz pierw-
szy uczą się biologii jako osobnego przedmiotu, 
nie w ramach przedmiotu przyroda. W następ-
nych klasach uczniom jest już łatwiej. Opanowali 
już podstawowe słownictwo biologiczne w klasie 
pierwszej, podnieśli swoje kompetencje językowe 
i mniej czasu potrzebują na nauczenie się danego 
tematu w języku niemieckim.
Na lekcjach biologii w języku niemieckim wy-
korzystuję wszystkie pomoce dydaktyczne 
dostępne w naszych obu pracowniach biolo-
gicznych, a więc plansze, mikroskopy, prepa-
raty, szkielety itp. Do zaprezentowania tema-
tów w języku niemieckim wykorzystuję bardzo 
różne źródła. Są to zakupione w Niemczech 

książki (np. „Der menschliche Organismus 
gesund und krank”, „Das Bild der modernen 
Biologie“, „Zooführer“, „dtv - Atlas Biologie“ 
itp.) i niemieckie podręczniki do nauki biologii. 
Coraz częściej zarówno ja, jak i moi uczniowie 
korzystamy z zasobów internetu.

Zespół Szkół w Chróścicach  
– Gmina Dobrzeń Wielki 

l Maria Halenka, nauczyciel dyplomowany, 
w Zespole Szkół w Chróścicach

Od roku szkolnego 2003/2004 uczę matema-
tyki dwujęzycznie w klasach gimnazjalnych 
naszego Zespołu Szkół. Nauczanie dwuję-
zyczne odbywa się w oparciu o program na-
uczania matematyki „Matematyka z plusem” 
dostosowany do nauczania dwujęzycznego. 
Bazę metodyczną w mojej pracy stanowią:
– podręczniki do matematyki Badenii – Wir-

tembergii „Schnittpunkt”, wydawnictwo Klett,
– książki z serii „Lern Training”, wydawnic-

two Klett,
– książki z serii „Gute Noten in Mathe”, wy-

dawnictwo Tandem Verlag,
– internet.

Pragnę nadmienić, że rozpoczynając naucza-
nie matematyki dwujęzycznie moim celem 
przewodnim było zdobycie materiałów do 
pracy. Ww. książki i podręczniki kupowałam 
we własnym zakresie podczas kolejnych wizyt 
w Niemczech, gdyż nie są w Polsce dostępne 
materiały adekwatne do moich potrzeb.
Realizacja treści nauczanych w języku niemiec-
kim jest dostosowywana do poziomu umiejęt-
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ności językowych danej klasy. Są to albo całe 
lekcje realizowane na materiale z matematyki 
w języku niemieckim (teksty matematyczne, ze-
stawy zadań), bądź fragmenty lekcji, gdzie prze-
platają się treści w obydwu językach – języku 
polskim i niemieckim. To elastyczne traktowanie 
nauczania dwujęzycznego sprzyja swobodnemu 
i naturalnemu poruszaniu się uczniów  na płasz-
czyźnie treści matematycznych, przekazywanych 
zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. 
Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie 
1 gimnazjalnej zakładają teczki, w których 
gromadzone są przez cały etap edukacji na 
poziomie gimnazjum materiały w języku 
niemieckim. Są to zarówno materiały, sta-
nowiące część teoretyczną, jak również ze-
stawy zadań, rozwiązywanych na lekcjach, 
czy też ciekawostki z wiedzy międzyprzed-
miotowej. Teczki te stanowią cenne uzupeł-
nienie podręcznika i zeszytu ćwiczeń, czyli 
środków dydaktycznych, wydanych do pro-
gramu „Matematyka z plusem”. Z informa-
cji otrzymywanych przez uczniów, wynika, 
iż wielokrotnie sięgają do tych materiałów  
na kolejnym etapie edukacyjnym.

Doświadczenia z nauczaniem  
dwujęzycznym w Zespole Szkół  
Dwujęzycznych w Solarni

l Ilona Wochnik-Kukawska, dyrektor 
Zespołu Szkół Dwujęzycznych im. Josepha 
Freiherra von Eichendorffa w Solarni
Z nauczaniem dwujęzycznym spotkałam się 
w roku 1998, gdy poproszono mnie o poprowa-

dzenie lekcji matematyki w języku niemieckim 
w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Brzeź-
cach. W roku 1999 zostałam dyrektorem tejże 
szkoły, która przeniosła się wówczas do nowe-
go budynku w Solarni. W szkole prowadzone 
jest nauczanie dwujęzyczne począwszy od klasy 
pierwszej szkoły podstawowej. W kształceniu 
zintegrowanym nauczyciele wprowadzają dwu-
języczne nazewnictwo na zajęciach z edukacji 
przyrodniczej i matematycznej w formie zaba-
wowej. Dzieci uczą się różnorodnych zabaw 
i prostych piosenek w języku niemieckim. 
Bardzo dobrze sprawdzają się krótkie formy 
teatralne, które bardzo rozwijają słownictwo 
doskonałą wymowę uczniów. W klasach IV-VI 
szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum na-
uczyciele wprowadzają karty pracy z nazewnic-
twem, oryginalne teksty np. na historii. Na lek-
cjach religii uczniowie uczą się podstawowych 
modlitw w języku niemieckim. Część plansz do 
biologii i chemii jest opracowana dwujęzycznie
Osobiście uczę matematyki zarówno w szko-
le podstawowej, jak i w gimnazjum. Lekcja jest 
prowadzona w zależności od tematu: może być 
wprowadzenie w języku polskim, poszerzenie 
o terminy w języku niemieckim i później zadania 
w języku polskim i niemieckim. Przygotowując 
materiały do lekcji wybieram te treści, które 
uzupełniają i poszerzają wiedzę, a także pozwa-
lają na lepsze jej utrwalenie. Wybierając program 
nauczania do matematyki od razu modyfikuję go 
w ten sposób, że wpisuję w niego te treści, które 
planuję przeprowadzić dwujęzycznie. Na lekcje 
przygotowuję karty pracy, dopasowując je do 
możliwości ucznia, korzystam z podręczników 
z Niemiec oraz z zasobów w internecie. Czasami 
uczniowie piszą w zeszycie np. nazwy liczb, czy 
pisząc równocześnie w języku polskim i niemiec-
kim nazwy figur geometrycznych, pojęć z arytme-
tyki i algebry. Bardzo kształcące jest rozwiązywa-
nie zadań z treścią, ponieważ wymagają dużego 
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PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym opraco-
waniu podpowiedzi i procedury doty-
czące nauczania mniejszościowego,  
ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia dwujęzycznego mają 
wspomóc szczególnie Was, Drodzy 
Rodzice oraz wszystkich tych, którzy 
w szerokim zakresie chcą współtwo-
rzyć nowoczesną sieć szkół stowarzy-
szeniowych mniejszości niemieckiej. 
Vademecum ma Państwa wspomóc 
w podejmowaniu decyzji. Uświadomić  
na co pozwala Wam polskie prawo, 
szczególnie oświatowe. Wskazać 
propozycje rozwiązań systemowych, 
dzięki którym decyzja o wyborze 
formy nauczania języka, bądź w ję-
zyku mniejszości będzie oczywista. 
A strach przed potencjalną likwidacją 
szkoły w Waszej miejscowości – bo 
nadchodzi niż demograficzny – stanie 
się zaczątkiem silnego działania, które 
związane np. będzie z założeniem wła-
snej szkoły, szkoły stowarzyszeniowej 
publicznej lub o uprawnieniach szko-
ły publicznej. Złożone z kolei wnioski 
rodziców o zapewnienie nauczania 
mniejszościowego staną się gwaran-
cją stałego napływu środków finanso-
wych właśnie do Waszej małej szkoły 
wiejskiej czy małomiasteczkowej, która 
bez Państwa inicjatywy z pewnością 
przestałaby istnieć. Mamy nadzieję,  
że idea merytorycznego wsparcia tego 
typu działań, tj. raz wiedzy – jak to zro-
bić, a dwa – formalnoprawnych uwa-
runkowań okaże się naszym wspólnym 
sukcesem w najbliższej rzeczywistości.

zasobu słownictwa oraz myślenia matematycz-
nego. Sprawdziany staram się przeprowadzać 
w ten sposób, aby polecenia były dwujęzycznie 
i dodaję dodatkowe zadanie, którego treść jest 
w języku niemieckim. Z doświadczenia naszej 
szkoły wynika, że im wcześniej dzieci uczone są 
dwujęzycznie, tym bardziej naturalnie przyjmują 
to nauczanie. Nie przeszkadza ono w uczeniu 
się, a wręcz przeciwnie, uczniowie szybciej 
przyswajają pewne umiejętności i wiadomości, 
gdy podane są w jednym języku i powtórzone 
w drugim. Staramy się, by otoczenie uczniów 
było też dwujęzyczne, tzn. dwujęzyczne gazetki, 
oznaczenie sal, gabinetu dyrektora, sekretariatu. 
Wszelkie uroczystości, apele w naturalny sposób 
przeprowadzane są tak, aby były elementy w ję-
zyku polskim i elementy w języku niemieckim.

Reasumując powyższe doświadczenia nauczycieli 
należy zaznaczyć, iż zaletą nauczania dwujęzycz-
nego jest to, że dzieci zdecydowanie poszerzają 
specyficzny dla każdego przedmiotu zasób pojęć 
i słownictwa. W tradycyjnych podręcznikach, np. 
do nauki języka niemieckiego w szkole podsta-
wowej, zawarte jest tylko słownictwo i zwroty 
ogólne, stosowane w najbardziej typowych 
sytuacjach życia codziennego. Dzięki poznaniu 
słownictwa związanego z poszczególnymi dzie-
dzinami wiedzy, uczniowie zdobywają stopniowo 
umiejętność rozumienia i posługiwania się nie-
mieckim językiem popularnonaukowym.
W kontaktach z niemieckimi rówieśnikami po-
trafią prowadzić dialogi dotyczące ich codzien-
nej rzeczywistości szkolnej, która przecież jest 
bardzo ważną częścią ich życia i stanowi żywy, 
zawsze aktualny, przedmiot rozmowy uczniów 
pochodzących z obydwu krajów.
Kształcenie dwujęzyczne daje dzieciom i mło-
dzieży dobre przygotowanie do funkcjonowania 
w wielojęzycznej, wielokulturowej, integrującej 
się Europie. Przyczynia się też do ukształtowa-
nia w uczniach postawy tolerancji wobec innych 
kultur i eliminowania negatywnych stereotypów.

VI. 
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n Art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. 1997,  Nr 78, poz. 483)

n Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych (Dz. U. 2002, Nr 22, poz. 209)

n Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych (Dz. U. 2009, Nr 137, poz. 1121)

n Art. 20 i 21 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.  (Dz. U. 1992,  Nr 14, poz. 56)

n Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kul-
turalnej z dnia 14 lipca 1997 r. (Dz. U. 1999,  Nr 39, poz. 379)

n Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym  
(Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141 z późn. zm.)

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

n Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

n Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. 2004,  Nr 49, poz. 463 z późn. zm.)             

n Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 z póź. zm.)

n Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publicz-
ne 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, Nr 214, poz. 1579 z późn. zm.)

n Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 83. poz. 562, z późn. zm.)

n Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
(Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17)

n Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2002,  Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)

n Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó-
łowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można za-
trudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  
(Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400)

Przydatne linki:

l www.bilingua.vdg.pl
l www.ifa.de
l www.men.gov.pl
l www.mac.gov.pl
l www.kuratorium.opole.pl
l www.dbg.vdg.pl  
l www.tskn.vdg.pl   
l www.vdg.pl  
l www.haus.pl
l www.wom.opole.pl 
l www.edukacjaraszowa.eu

     Akty prawne obowiązujące w zakresie poruszanych problemów

W publikacji wykorzystano zdjęcia z archiwów:
–  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia 

Pro Liberis Silesiae w Raszowej
–  Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie
–  Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum 

z oddziałami
 dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
–  Zespołu Szkół w Chróścicach
–  Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni
oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
Tel: 77 402 51 05   Fax: 77 402 51 15
E-mail: beratung@haus.pl 
www.haus.pl

Dom Współpracy  
PolskoNiemieckiej

Haus der DeutschPolnischen 
Zusammenarbeit

Związek Niemieckich Stowarzyszeń  
SpołecznoKulturalnych w Polsce

Verband der deutschen sozialkulturellen  
Gesellschaften in Polen

ul. Krupnicza 15, 45-013 Opole 
Tel: 77 454 78 78  Fax: 77 453 85 07
E-mail: biuro@vdg.pl  
www.vdg.pl

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
Republiki Federalnej Niemiec

Dieses Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums  
des Innern der Bundesrepublik Deutschland

Partnerzy:

Zespół SzkolnoPrzedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej
www.edukacja-raszowa.eu
 

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
www.dbg.vdg.pl

Institut für Auslandsbeziehungen
www.ifa.de

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
www.tskn.vdg.pl

www.bilingua.vdg.pl

Organizatorzy:


