
Język kaszubski w przedszkolu, w szkole - organizacja

1. Naukę języka kaszubskiego  organizuje dyrektor przedszkola, szkoły na pisemny wniosek,  składany na 
zasadzie dobrowolności; 

a)      przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
b)     przez samego ucznia, który ukończył 16 lat  

2. Wnioski składa się dyrektorowi w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia 
do szkoły  –  są one ważne do czasu ukończenia  szkoły.  (wzór  wniosku dostępny na stronie internetowej 
www.kaszubi.pl) 

3. Uczniowie mogą zacząć naukę w dowolnym momencie np. w klasie I lub II itd. 
4. W przedszkolu - szkole, w której nauczany jest język kaszubski muszą być przechowywane przedmiotowe - 

wypełnione  wnioski. 
5. Na  zorganizowanie  klasy  (oddziału)  potrzeba  7  zgłoszeń  rodziców  uczniów  szkoły  podstawowej  lub 

gimnazjum oraz 14 zgłoszeń uczniów/rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
6. Jeżeli  jest zbyt  mała liczba zgłoszonych uczniów lub nie ma nauczyciela,  dyrektor  szkoły przekazuje listę 

zgłoszonych  uczniów  organowi  prowadzącemu,  który  organizuje  międzyszkolne  zespoły  nauczania  z 
uwzględnieniem  możliwości  komunikacyjnych.  Liczba  uczniów  w  zespole  międzyszkolnym  nie  może  być 
mniejsza niż 3 i większa niż 20 osób. 

7. Uchwałą rady pedagogicznej  zaopiniowaną przez Radę Szkoły lub Radę Rodziców (do miesiąca maja ), tak 
aby w stosownym czasie zostało umieszczone w projekcie organizacyjnym szkoły,  Szkoła podejmuje decyzje 
o wprowadzeniu nauczania języka kaszubskiego (od 1 września). 

8. Ocena z przedmiotu – język kaszubski jest oceną liczoną do średniej, a przedmiot wpisany jest w rubryce 
przedmiotów obowiązkowych 

9. Zamiar  organizowania  nauczania  dyrektor  zgłasza  organowi  prowadzącemu  w  okresie  składania  arkuszy 
organizacyjnych szkoły. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego oznacza, że   nauczanie ruszy od 1 września 

10.W  przypadku inicjowania nauczania języka kaszubskiego pieniądze na pierwsze 4 miesiące nauki w roku 
szkolnym  musi  wyłożyć  JST  prowadząca  szkołę  (gmina,  powiat).  Może  ona  jednak  uzyskać  zwrot  tych 
pieniędzy  z  0,6  %  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej,  pozostającej  w  dyspozycji  ministra 
edukacji,  składając  wniosek o zwiększenie części  oświatowej subwencji  ogólnej  z  0.6 % rezerwy z tytułu  
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. 

11.Państwo przekazuje subwencję na nauczanie języka kaszubskiego jedynie,  jeżeli  jest  ono prowadzone  w 
wymiarze 3 godzin tygodniowo. Kwota jest naliczana mnożnikiem subwencji do subwencji podstawowej 
na  ucznia  w  wysokości:  0,2 (tzw.  Waga  P9 =  0,20  dla  uczniów  oddziałów  i  szkół  dla  społeczności 
posługującej  się  językiem regionalnym,  dla  których  szkoła  podejmuje  dodatkowe zajęcia  edukacyjne)  lub 
mnożnikiem 1,5 (tzw. Waga P10 =1,50  dla uczniów oddziałów i szkół społeczności posługującej się językiem 
regionalnym  (kaszubskim),  dla  których  szkoła  podejmuje  dodatkowe  zadania  edukacyjne:  dotyczy  szkół 
podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla społeczności posługującej 
się językiem regionalnym nie przekracza 84, oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których 
łączna  liczba  korzystających  z  zajęć  dla  społeczności  posługującej  się  językiem  regionalnym 
(kaszubskim) nie przekracza 42). O warunkach zastosowania wagi P10 do naliczenia subwencji oświatowej 
dla danej szkoły zadecyduje w ostateczności liczba uczniów wykazana przez dyrektora szkoły do GUS na 
druku sprawozdawczym S-15  wg stanu na dzień 30 września. 

12.Wysokość subwencji  na j. kaszubski zależy od kilku czynników: wieś czy miasto (na wsi jest wyższa stawka) 
oraz ile wynosi średnia subwencja na ucznia w danej gminie –powiecie. 

13.Trzeba  skrupulatnie  wypełniać  sprawozdania  (SIO)  System  Informacji  Oświatowej,  bo  od  niego  zależy 
subwencjonowanie nauczania od 1 września 2008 r.   Natomiast druk na wyrównanie kosztów nauczania od 
1.IX należy wysłać już w sierpniu, gdy tylko będzie wiadome ilu uczniów będzie uczyło się  j. kaszubskiego. 

14.Zajęcia  musi  prowadzić  nauczyciel  z  odpowiednimi  kwalifikacjami:  pedagogicznymi  i  językowymi  (wykaz 
 nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami jest w posiadaniu ZG ZKP) 

15.Zajęcia  muszą  się  odbywać  w  oparciu  o  zatwierdzone  przez  MEN  podręczniki dopuszczone  do  użytku 
szkolnego.

16.Podręczniki do nauczania języka kaszubskiego są przekazywane nieodpłatnie do szkół. 
17.Zapotrzebowanie  na  podręczniki  i  programy  należy  składać  do  Biura  Zarządu  Głównego  Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego  pocztą  na  adres  ul.  Straganiarska  20-22,  80-837  Gdańsk,  lub  e-mailem 
edukacja@kaszubi.pl . Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę realizacji Planu Wydawniczego 
ZKP. 

18.Wszelkie informacje i niezbędną pomoc w zakresie wprowadzania nauczania języka kaszubskiego w szkole, 
 można uzyskać w Biurze Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pod nr tel. 058  301-27-31, 
fax. 058 346-26-13, lub e-mailem: edukacja@kaszubi.pl .  Osoba do kontaktu: Renata Peplinska. 

19.Ważne i aktualne informację będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej  www.kaszubi.pl 
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