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…………………………         ……………………... 

(nazwisko i imię rodzica)              (miejscowość, data) 

 

………………………….  

………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 

w Ozimku 

 

 

Wnoszę o umożliwienie mojemu synowi/córce……………………….............. ur. …………………….,  
                     (nazwisko i imię ucznia) 

począwszy od roku szkolnego ………………., podtrzymania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej – 

niemieckiej poprzez: 

1) naukę języka mniejszości narodowej – niemieckiego, 

2) naukę własnej historii i kultury, 

w oddziale z dodatkową nauką języka mniejszości prowadzoną w formie odrębnych zajęć, w którym zajęcia 

edukacyjne prowadzone są w języku polskim, z wyjątkiem zajęć z języka mniejszości. 

 

Oświadczam, ze jestem świadoma(y), że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

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

publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579 ze zm.). Wniosek niniejszy dotyczy całego okresu nauki w szkole 

oraz, że złożenie niniejszego wniosku jest równoznaczne z: 

1) w przypadku nauki języka mniejszości narodowej – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ucznia, 

2) w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ucznia; 

co oznacza, ze do zajęć tych będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów             

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 

562, z późn. zm.), w szczególności dotyczącymi takich kwestii, jak umieszczanie ocen z języka mniejszości 

narodowej oraz własnej historii i kultury na świadectwie szkolnym i wliczania ich do średniej ocen ucznia,           

w tym, że zaliczenie języka mniejszości narodowej do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia powoduje, 

że ocena z tego przedmiotu ma wpływ na promocję ucznia i ukończenie szkoły. 

 

 

………………………….. 

                           (podpis rodzica) 


