
ZARZĄDZENIE 2022/2023 

                 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

W sprawie: dopuszczenia do użytku programów nauczania, podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych do nauczania języka mniejszości oraz własnej 

historii i kultury w Szkolne Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w 

Rybniku  

Na podstawie: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2198) - art. 22a, art. 44c.; Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2108 

r. poz. 996) ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1627) - § 4, § 7, 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Dopuszczam do użytku, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, w Szkole Podstawowej nr 

6w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku: 

1) zestaw podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz  materiałów edukacyjnych do 

nauczania języka mniejszości oraz własnej historii i kultury obowiązujący w Szkole 

Podstawowej nr 6 w ZSP nr 9 w Rybniku, co stanowi załącznik nr 1 do uchwały, które 

stanowią Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w roku 

szkolnym 2022/2023, 

2) dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczyciela programów 

nauczania języka mniejszości oraz własnej historii i kultury, co stanowi załącznik nr 2  

do uchwały, które stanowią Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole 
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Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku na rok szkolny 

2022/2023 

§ 2. 

Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej 

historii i kultury dyrektor szkoły poinformuje rodziców, którzy złożyli wniosek, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, o:                     

1) celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;              

2) informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach 

szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz świadectwach dojrzałości – 

w przypadku udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego;                   

3) warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości lub 

języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny z zajęć 

z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy programowo 

wyższej oraz ukończenie szkoły;                     

4) uprawnieniach i obowiązkach uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz 

wymaganiach egzaminacyjnych. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 1 września 2022 r.  
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