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NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA
Cele edukacyjne:
Wspomaganie umiejętności komunikowania się uczniów i wprowadzenie ich w świat
kultury, zwłaszcza poprzez:
1. Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania w zróżnicowanych
sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych; rozwijanie zainteresowania
uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
2. Poszukiwanie korzeni kultury rodzimej,
3. Poznanie regionu języka i pogłębianie więzi uczuciowej z nim,
4. Uczenie istnienia w kulturze, zwłaszcza w jej wymiarze symbolicznym
i aksjologicznym tak, aby stawała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego
człowieka,
5. Ujawnienie zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz językowych i czytelniczych
umiejętności uczniów po to, by wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i
materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji,
6. Rozbudzenie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i
innych tekstów kultury (także audiowizualnych), a przez nie przybliżanie rozumienia
człowieka i świata; wprowadzanie w tradycję kultury regionu grupy etnicznej.
Zadania szkoły:
1. Doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru
różnorodnych tekstów.
2. Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje przez świadome
i refleksyjne jego używanie.
3. Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury narodowej
(w tym regionalnej) wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z
perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości.
4. Integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych.
5. Tworzenie warunków do oceniania własnych zachowań, uczuć, postaw i umiejętności
wynikających z doświadczeń związanych z uczestnictwem w życiu środowiska i
kulturze.
6. Rozwijanie w uczuciach postaw ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur.

GIMNAZJUM

Cele edukacyjne:
1. Opanowanie języka ojczystego zapewniające sprawną komunikację językową
w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych.

2. Uczestniczenie w kulturze, szczególnie w wymiarze symbolicznym, tak by stawała się
osobistą własnością młodego człowieka.
3. Wszechstronny rozwój ucznia jako przygotowanie do aktywnej obecności
w społeczeństwie.
4. Zdolność ucznia do odnajdywania swojego miejsca w warunkach wielokulturowości.
Zadania szkoły:
1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, tożsamości etnicznej oraz wiary we
własne możliwości językowe.
2. Kształcenie i doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania,
odbioru różnorodnych tekstów kultury.
3. Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje poprzez świadome
i refleksyjne jego używanie (bez obciążenia wiedzą teoretyczną).
4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur.
5. Integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych, stworzenie możliwości uczestnictwa w
kulturze współczesnej na bazie obcowania z tradycją.
6. Ukazywanie wkładu danej mniejszości w kulturę polską i rozwój Polski.
Organizacja języka kaszubskiego
1. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składany
-na zasadzie dobrowolności- przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
Wnioski składa się dyrektorowi szkoły w okresie przygotowania organizacji roku
szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły - są one ważne do czasu ukończenia
szkoły.
2. Na zorganizowanie klasy (oddziału) potrzeba 7 zgłoszeń rodziców uczniów szkoły
podstawowej lub gimnazjum.
3. Szkoła podejmuje decyzję o wprowadzeniu nauczania języka kaszubskiego z dniem 1
września nowego roku szkolnego uchwałą rady pedagogicznej.
4. Nauczanie języka kaszubskiego jest prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Dopuszcza się możliwość łączenia trzecich godzin zajęć języka kaszubskiego
organizowanych w formach wycieczek i warsztatów regionalnych z zachowaniem
liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
5. Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie programów nauczania
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania lub na podstawie autorskiego programu zaopiniowanego pozytywnie
przez radę pedagogiczną i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
6. Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie podręczników szkolnych
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
7. Nauczanie języka kaszubskiego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące
8. Ocena z języka kaszubskiego wliczana jest do średniej ocen ucznia i ma wpływ na
uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.
9. Nauczyciele podejmujący się nauczania języka kaszubskiego powinni mieć
odpowiednie kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć umożliwiających
uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Precyzuje to
w szczególności § 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z
dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli

nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. 2002/155/1288), mówiący o wykazywaniu się znajomością
języka, w którym nauczyciel naucza lub prowadzi zajęcia. Znajomość języka
potwierdza się odpowiednim dyplomem (świadectwem).

