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Informacja o projekcie: 

Tytuł 

1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 
2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Autor   Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Projekt z dnia 23 maja 2022 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 184778600 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie 
uwagi 

Stanowisko 
resortu 

Odniesienie do 
stanowiska 

resortu 

1.  

Uwaga ogólna Przedmiotowe projekty rozporządzeń stanowią m.in. realizację merytorycznych założeń 
zawartych w podpisanym 4 lutego br. rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie 
 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. Krytycznie oceniamy fakt, że projekt rozporządzenia  
z 4 lutego br. nie został przedłożony do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu  
i Samorządu Terytorialnego, co stanowi naruszenie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r.  
o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Stronie samorządowej nie 
zostały więc przedstawione merytoryczne argumenty przemawiające za koniecznością 
wprowadzania zmian w organizacji i finansowaniu nauki języka mniejszości, realizowanej  
w formie dodatkowej nauki tego języka dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości 
niemieckiej.  
Uszczuplanie godzin nauki j. obcych prowadzonych w jakichkolwiek formach, uważamy za 

niekorzystne dla systemu i dla uczniów, biorąc pod uwagę, że znajomość języków obcych to 

kluczowa umiejętność w dzisiejszym świecie. 

   

 


