
……………………………………………………………….…………                                               .......................................... 

                                                                                                                                                                                           (data) 

………………………………………………………………………….                                                                       

 (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ucznia) 

                                                                              Dyrektor 

                                                                              Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania   

                                                                              w Bartoszycach 

W N I O S E K  

 Na podstawie § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły                          

i placówki publiczne zadao umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych                                     

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U.2014.263 j.t.) 

wnioskuję o objęcie mojego dziecka ……………………………………………………………………………………  

od roku szkolnego……..…………….nauczaniem w języku ukraioskim i prowadzenia zajęd 

pozalekcyjnych w języku ukraioskim oraz nauką historii i kultury Ukrainy, a także geografii 

Ukrainy jako przedmiotów dodatkowych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki                          

z Ukraioskim Językiem Nauczania w Bartoszycach. 

                                                                                             …………………………………………………………………………… 

 

                                                                                             ………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                             (podpisy rodziców/opiekunów prawnych ucznia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadao umożliwiających podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym: 
§ 2. 1. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu oraz naukę języka mniejszości lub języka 
regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, na pisemny 
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 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 30 kwietnia. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do 
przedszkola, oraz całego okresu nauki ucznia w szkole. 
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z: 
1)  w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego - zaliczeniem tych zajęd do obowiązkowych zajęd 
edukacyjnych ucznia; 
2)  w przypadku nauki własnej historii i kultury - zaliczeniem tych zajęd do dodatkowych zajęd edukacyjnych ucznia. 
§ 4 W szkołach nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego może byd organizowane:                                                                  
1) w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości lub języku regionalnym , w których zajęcia edukacyjne są 
prowadzone w tym języku, z wyjątkiem zajęd obejmujących:                                                                                                                         
a) w szkole podstawowej:                                                                                                                                                                                                   
- w klasach I-III (I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna) – edukację polonistyczną,                                                                                        
- w klasach IV – VI (II etap edukacyjny)- język polski oraz częśd historii i społeczeostwa dotyczącą historii Polski.                                         
b) w pozostałych typach szkół – język polski, częśd historii dotyczącą historii Polski i częśd geografii dotyczącą geografii 
Polski.     


