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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szko∏y i placówki publiczne zadaƒ umo˝liwiajàcych pod-
trzymywanie poczucia to˝samoÊci narodowej, etnicznej, j´zykowej i religijnej uczniów nale˝àcych do mniej-

szoÊci narodowych i grup etnicznych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,

Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Szko∏y i placówki publiczne umo˝liwiajà
uczniom nale˝àcym do mniejszoÊci narodowych i grup
etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia to˝-
samoÊci narodowej, etnicznej, j´zykowej i religijnej
oraz w∏asnej historii i kultury poprzez:

1) nauk´ j´zyka mniejszoÊci narodowej lub grupy et-
nicznej;

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1852)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia
Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mys∏o-
wice

do 28 grudnia 2002 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej

do 30 grudnia 2002 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji
wyborczej

do 6 stycznia 2003 r. — sporzàdzenie spisu wyborców
do 9 stycznia 2003 r. (do godz. 24:00) — zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania

kandydatów na prezydenta miasta
do 10 stycznia 2003 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych
do 10 stycznia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,

informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-

czych
do 16 stycznia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowa-

nia, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestro-
wanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym
umieszczone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwi-
ska, imiona, wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania, na-
zwa komitetu zg∏aszajàcego kandydata oraz nazwa partii po-
litycznej, do której nale˝y kandydat

24 stycznia 2003 r. o godz. 24:00 — zakoƒczenie kampanii wyborczej
25 stycznia 2003 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wybor-

czych spisów wyborców
26 stycznia 2003 r. godz. 6.00—20.00 — przeprowadzenie g∏osowania
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2) nauk´ historii, geografii i kultury kraju pochodzenia
mniejszoÊci narodowej;

3) prowadzenie zaj´ç artystycznych lub innych dodat-
kowych zaj´ç.

§ 2. 1. Nauk´ j´zyka mniejszoÊci narodowej lub gru-
py etnicznej oraz nauczanie historii, geografii i kultury
kraju pochodzenia mniejszoÊci organizuje dyrektor
szko∏y na pisemny wniosek, sk∏adany — na zasadzie
dobrowolnoÊci — przez rodziców lub prawnych opie-
kunów dziecka, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uczniowie, którzy ukoƒczyli 16 lat, mogà sami
sk∏adaç wniosek o kontynuowanie zaj´ç, o których mo-
wa w ust. 1.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, sk∏ada si´
dyrektorowi szko∏y w okresie przygotowania organiza-
cji roku szkolnego lub przy zg∏oszeniu ucznia do szko∏y
— sà one wa˝ne do czasu ukoƒczenia szko∏y.

§ 3. Nauczanie j´zyka mniejszoÊci narodowej lub
grupy etnicznej mo˝e byç organizowane:

1) w szko∏ach lub oddzia∏ach z j´zykiem nauczania
mniejszoÊci narodowej lub grupy etnicznej, w któ-
rych zaj´cia sà prowadzone w tym j´zyku, z wyjàt-
kiem nauczania przedmiotów: j´zyk polski, geogra-
fia oraz historia, a w szkole podstawowej — j´zyk
polski, historia i spo∏eczeƒstwo oraz w kszta∏ceniu
zintegrowanym — treÊci nauczania j´zyka polskie-
go;

2) w szko∏ach lub oddzia∏ach dwuj´zycznych, w któ-
rych zaj´cia z ka˝dego przedmiotu sà prowadzone
w dwóch j´zykach, z których jednym jest j´zyk pol-
ski, a drugim j´zyk mniejszoÊci narodowej lub gru-
py etnicznej;

3) w szko∏ach lub oddzia∏ach z dodatkowà naukà j´zy-
ka mniejszoÊci narodowej lub grupy etnicznej,
w których zaj´cia ze wszystkich przedmiotów pro-
wadzone sà w j´zyku polskim, z wyjàtkiem przed-
miotu dodatkowego, jakim jest j´zyk mniejszoÊci
narodowej lub grupy etnicznej;

4) w mi´dzyszkolnych zespo∏ach nauczania j´zyka
mniejszoÊci narodowej lub grupy etnicznej.

§ 4. W oddzia∏ach z j´zykiem nauczania mniejszoÊci
narodowej lub grupy etnicznej dla dzieci szeÊcioletnich
wprowadza si´ j´zyk polski w wymiarze 4 godzin tygo-
dniowo.

§ 5. Oddzia∏y, o których mowa w § 3 pkt 1—3, sà or-
ganizowane wówczas, gdy na nauk´ j´zyka mniejszo-
Êci narodowej lub grupy etnicznej na poziomie danej
klasy zg∏osi si´ co najmniej 7 uczniów w szkole podsta-
wowej i gimnazjum i 14 uczniów w szkole ponadgim-
nazjalnej.

§ 6. W przypadku gdy liczba zg∏oszonych uczniów
jest mniejsza ni˝ ustalona w § 5, nauczanie j´zyka (w j´-
zyku) mniejszoÊci narodowej lub grupy etnicznej orga-
nizuje si´ w grupach mi´dzyoddzia∏owych lub mi´dzy-
klasowych, przy czym:
1) grupa mi´dzyoddzia∏owa — utworzona z uczniów

ró˝nych oddzia∏ów tej samej klasy — nie mo˝e li-
czyç mniej ni˝ 7 uczniów w szko∏ach podstawo-
wych i gimnazjach i mniej ni˝ 14 uczniów w szko-
∏ach ponadgimnazjalnych;

2) grupa mi´dzyklasowa — utworzona z uczniów ró˝-
nych klas — pracuje na zasadach stosowanych
w klasach ∏àczonych i nie mo˝e liczyç mniej ni˝
3 i wi´cej ni˝ 14 uczniów.

§ 7. 1. JeÊli w szkole nie ma mo˝liwoÊci zorganizo-
wania nauczania j´zyka mniejszoÊci narodowej lub
grupy etnicznej z powodu zbyt ma∏ej liczby zg∏oszo-
nych uczniów lub z braku nauczyciela, dyrektor szko∏y
przekazuje list´ uczniów zg∏oszonych na nauk´ tego j´-
zyka organowi prowadzàcemu szko∏´ publicznà, który
uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci komunikacyjne, organizuje
mi´dzyszkolne zespo∏y nauczania.

2. Liczba uczniów w zespole mi´dzyszkolnym nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ 3 i wi´ksza ni˝ 20.

3. Wymiar godzin przeznaczonych na nauk´ j´zyka
mniejszoÊci narodowej lub grupy etnicznej na zaj´-
ciach, o których mowa w ust. 1, wynosi 3 godziny tygo-
dniowo.

§ 8. Nauczanie j´zyka, historii i geografii kraju po-
chodzenia mniejszoÊci lub j´zyka grupy etnicznej od-
bywa si´ na podstawie programów nauczania oraz
podr´czników szkolnych dopuszczonych do u˝ytku
szkolnego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania, na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

§ 9. W szko∏ach i placówkach publicznych mo˝na,
w miar´ posiadanych Êrodków finansowych, organizo-
waç zaj´cia artystyczne i inne zaj´cia, umo˝liwiajàce
podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszoÊci narodo-
wych lub grup etnicznych.

§ 10. W wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w § 1, organy prowadzàce szko∏y i placówki oraz dy-
rektorzy szkó∏ i placówek wspó∏dzia∏ajà z organizacja-
mi mniejszoÊci narodowych lub grup etnicznych.

§ 11. Podtrzymywanie poczucia to˝samoÊci religij-
nej uczniów regulujà przepisy o warunkach i sposobie
organizowania nauki religii w publicznych szko∏ach
i przedszkolach.

§ 12. Dla uczniów pochodzenia romskiego szko∏y
mogà — w razie takiej potrzeby — organizowaç dodat-
kowe zaj´cia, w tym o charakterze wyrównawczym,
pomocne w podtrzymywaniu ich to˝samoÊci etnicz-
nej.

§ 13. Sposób organizacji nauki j´zyka i kultury kra-
ju pochodzenia dla uczniów nieb´dàcych obywatelami
polskimi okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 14. Do organizacji nauki j´zyka mniejszoÊci naro-
dowej lub grupy etnicznej w dotychczasowej szkole
ponadpodstawowej stosuje si´ przepisy dotyczàce
szkó∏ ponadgimnazjalnych.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organi-
zacji kszta∏cenia umo˝liwiajàcego podtrzymywanie po-
czucia to˝samoÊci narodowej, etnicznej i j´zykowej
uczniów nale˝àcych do mniejszoÊci narodowych
(Dz. U. Nr 34, poz. 150).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka


