Dzień dobry.
Nasza szkoła

proponuje udział Państwa dzieciom w lekcjach języka

kaszubskiego w klasach 1-3 i 4-8. Na lekcjach uczymy się mówić
i czytać w języku kaszubskim, poznajemy zwyczaje i obrzędy tego regionu,
przybliżamy historię

Kaszub i Pomorza. Natomiast zajęcia warsztatowe

odbywają się w terenie, tzn. jeździmy na wycieczki w różne miejsca na terenie
Kaszub, np. Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Bytowa, Kartuz...
Uczestniczymy w warsztatach plastycznych, rzeźbiarskich, hafciarskich , które
prowadzą specjaliści z danych dziedzin. Bierzemy udział w konkursach
recytatorskich, plastycznych, wiedzy czy literackich. Nasi uczniowie osiągają
liczne sukcesy a dodatkową satysfakcją są ciekawe nagrody. Co roku
w czerwcu organizowana i finansowana

jest całodzienna wycieczka przez

Urząd Gminy Wejherowo. Zajęcia po złożeniu deklaracji należą do zajęć
obowiązkowych z oceną wliczająca się do średniej wyników ucznia.
Zajęcia odbywają się w wymiarze 3 godzin tygodniowo w rozkładzie
2+1,

tzn. dwie godziny lekcji stanowią nauczanie języka kaszubskiego,

natomiast trzecia godzina stanowi zajęcia warsztatowe.
Zainteresowanych Rodziców proszę o wypełnienie do 18 maja 2020
roku załączonej deklaracji i przesłanie jej skanu na ssporle@post.pl lub
dostarczenie wersji papierowej do sekretariatu szkoły.
Serdecznie zapraszamy

Deklaracja - nauka języka kaszubskiego
…………………………………………….

....…………………….

nazwisko i imię rodzica/opiekuna

miejscowość, data

WNIOSEK
DYREKTOR ………………………………………………………....................................................................................
nazwa szkoły

w ………………………..
miejscowość

Wyrażam wolę, aby mój syn/córka ..................................................................... urodzony/a………………………..
imię i nazwisko dziecka

data urodzenia

uczestniczył/a w zajęciach z języka kaszubskiego organizowanych przez szkołę dla podtrzymania tożsamości
etnicznej kaszubskiej.*
Wniosek obowiązuje przez cały cykl nauczania

……………….………..
podpis

Podstawa prawna: 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.07.214.1579)
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DYREKTOR ………………………………………………………....................................................................................
nazwa szkoły

w ………………………..
miejscowość

Wyrażam wolę, aby mój syn/córka ..................................................................... urodzony/a………………….
imię i nazwisko dziecka

data urodzenia

uczestniczył/a w zajęciach z języka kaszubskiego organizowanych przez szkołę dla podtrzymania tożsamości
etnicznej kaszubskiej.*
Wniosek obowiązuje przez cały cykl nauczania.
……………….………..
podpis
Podstawa prawna: 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.07.214.1579)

Deklaracja- nauka własnej historii i kultury
……………………………………

………………………………

Nazwisko, imię rodzica

miejscowość, data

WNIOSEK
DYREKTOR……………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły
w ………………………………………………………………………………………………
miejscowość
Wyrażam wolę, aby mój
syn/córka…………………………………urodzony/a……………………
uczestniczyła w zajęciach własnej historii i kultury organizowanych przez szkołę dla
podtrzymania tożsamości etnicznej kaszubskiej.
Wniosek obowiązuje przez cały cykl nauczania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz.U.07.214.1579).
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etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz.U.07.214.1579).

