Regulamin działania
Międzyszkolnego Zespołu Nauczania
Mniejszości Niemieckiej
przy
Gimnazjum nr 92
im. Julina Ursyna Niemcewicza w Warszawie

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania 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. z 2014 r.,
poz. 263 – tekst jednolity).

2. Zasady określone na dany rok szkolny przez Biuro Edukacji.

1. Zasady i tryb przyjmowania uczniów na naukę języka mniejszości narodowej
niemieckiej, jak również naukę historii, kultury i geografii Niemiec:
a. Organizacja zajęć odbywa się na pisemny wniosek rodziców ( prawnych
opiekunów) ucznia ( którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu), składany na zasadzie dobrowolności w terminach:
• dyrektorowi przedszkola macierzystego przy zgłoszeniu dziecka do
przedszkola;
• dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w
szkole w terminie do dnia 30 kwietnia zgodnie ze wskazanym w podstawie
prawnej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada
2007 r.
b. Powyższy wniosek dotyczy całego okresu pobytu dziecka w przedszkolu oraz
całego okresu nauki ucznia w szkole
c. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela,
dyrektor szkoły macierzystej nie ma możliwości zorganizowania nauczania
języka mniejszości narodowej niemieckiej w przedszkolu/ szkole, występuje do
burmistrza dzielnicy, w terminie do 30 kwietnia, z prośba o zorganizowanie
zespołu międzyszkolnego lub międzyszkolnego nauczania języka mniejszości
narodowej niemieckiej.
Dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje
burmistrzowi listę uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości
narodowej niemieckiej.
d. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów ( mniej niż 3 uczniów)
lub braku nauczyciela, burmistrz nie ma możliwości zorganizowania nauczania
języka mniejszości narodowej niemieckiej w przedszkolu / szkole, występuje (
w terminie do 30 czerwca) do dyrektora Biura Edukacji z prośba o
zorganizowanie międzydzielnicowej grupy szkolnej lub przedszkolnej.
e. Dyrektor Biura Edukacji ( w terminie do 30 sierpnia) powołuje zespół
nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej o charakterze ponad
dzielnicowym, w uzgodnieniu z właściwym burmistrzem wskazuje dzielnicę
oraz szkołę, w której dany zespół będzie funkcjonował.
f. W przypadku rezygnacji z nauki języka niemieckiego, historii i kultury kraju
pochodzenia ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są pisemnie
powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, w której uczeń spełnia obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, a dyrektor szkoły „ macierzystej” powiadamia o
zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, w której zorganizowany jest zespół
nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej.
2. Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Niemieckiej realizuje zadania
umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i
językowej poprzez:
a. naukę języka niemieckiego,
b. poznawanie historii, geografii i kultury niemieckiej.

3. Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy reprezentując organ
prowadzący, organizuje zajęcia, o których mowa powyżej, wyłącznie dla uczniów
podległych placówek z terenu m. st. Warszawy
4. Nauczanie języka niemieckiego, historii, kultury i geografii Niemiec odbywa się
na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez
Dyrektora Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza oraz podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra do spraw Oświaty i
Wychowania, zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego
podręczników. Wykazy podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
dla mniejszości narodowych podawane są do publicznej wiadomości na stronie
MEN.
5. Podstawową jednostką organizacyjną w Międzyszkolnym Zespole Nauczania
Mniejszości Niemieckiej jest oddział o liczebności nie mniejszej niż 3 i nie
większej niż 20.
6. W oddziale mogą się znajdować uczniowie z różnych grup wiekowych .
7. Wymiar godzin przyznanych przez Dyrektora Gimnazjum nr 92 im. Juliana
Ursyna Niemcewicza w Warszawie przeznaczonych na naukę języka
niemieckiego wynosi 3 godziny tygodniowo na oddział.
8. Dodatkowo burmistrz dzielnicy przyznaje, w wymiarze nie mniejszym niż 1
godzina na oddział, godziny na nauczanie historii i kultury oraz geografii
Niemiec.
9. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym.
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach, umożliwiających uczniom
podtrzymanie tożsamości narodowej i językowej powinni posiadać:
a. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w
przedszkolu lub w danym typie szkoły,
b. Powinni znać język danej mniejszości.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Międzyszkolnym Zespole Nauczania
Mniejszości Niemieckiej są zatrudnieni zgodnie z Karta Nauczyciela i wchodzą w
skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w
Warszawie.
12. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Zespole maja obowiązek prowadzenia
odrębnego dziennika zajęć, zawierającego te same zapisy, które zawiera dziennik
lekcyjny.
13. Przed rozpoczęciem zajęć istnieje konieczność wytypowania osoby
odpowiedzialnej za udzielenie informacji rodzicom uczniów o dniach tygodnia
oraz godzinach, podczas których będą prowadzone zajęcia, jak również
informację o nauczycielach prowadzących zajęcia oraz inne, istotne dla rodzica
informacje organizacyjne.
14. Programy nauczania oraz podręczniki do nauki języka niemieckiego, jak również
nauki historii i kultury oraz geografii Niemiec powinny być umieszczone w
szkolnym zestawie programów nauczania oraz szkolnym zestawie podręczników.
15. Dyrektor Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie wydaje
zaświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
uwzględniające w swej treści informację o ocenie, jaką uczeń uzyskał z danego

przedmiotu, informacje o liczbie godzin zrealizowanych w ramach danego
przedmiotu, jak również liczby godzin nieobecności ucznia.
16. Dyrektor prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
17. Uczniów i nauczycieli obowiązuje Statut Gimnazjum im. Juliana Ursyna
Niemcewicza w Warszawie.

