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BR.0003.174.2022 Gliwice, 28.03.2022 r. 

nr kor.  UM.429339.2022 

MICHAŁ JAŚNIOK 
Radny Rady Miasta 

Gliwice 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.174.2022 

W odpowiedzi na interpelację przedstawiam odpowiedź na 
przedstawione przez Pana pytania: 

- czy dyskryminacją w zakresie edukacji językowej mają być, w myśl
decyzji Ministerstwa, objęci tylko uczniowie pragnący uczyć się języka
niemieckiego?

Tak, na podstawie nowelizacji z dnia 4 lutego 2022 r. Rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki 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, z dniem 
1.09.2022 następuje obniżenie wymiaru godzin języka niemieckiego 
wyłącznie dla  uczniów mniejszości niemieckiej, dla których nauka 
języka mniejszości realizowana jest w formie dodatkowej nauki. 

- jakiej liczby gliwickich przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dotyczyć będzie problem zmniejszenia wymiaru
godzin nauczania, a tym samym ograniczenia zakresu edukacji
publicznej tym zakresie?

W Gliwicach zmniejszenie wymiaru godzin języka niemieckiego będzie 
dotyczyło: 

2 przedszkoli miejskich, 22 publicznych szkół podstawowych (w tym 
w 2 szkołach podstawowych także oddziałów przedszkolnych), 
1 niepublicznej szkoły podstawowej.  W szkołach ponadpodstawowych 
język mniejszości narodowej nie jest nauczany.  

- o ile zmniejszy się subwencja oświatowa dla samorządu miasta
Gliwice w wyniku konsekwencji stosowania decyzji MEiN w kolejnym
roku szkolnym? Czy możliwe jest przeprowadzenie szacunków na
podstawie dostępnych dzisiaj informacji?

Subwencja oświatowa na rok 2022 została zmniejszona o 1 mln 600 
tyś zł. w stosunku do roku 2021. Jeżeli chodzi o subwencję na rok 
2023 jej wysokość nie jest znana, a zatem nie jest możliwe 
oszacowanie zmniejszenia subwencji na okres styczeń-sierpień 2023 r.  



 

-  jaka jest skala konsekwencji finansowych decyzji dla pojedynczych 
placówek oświatowych? 

Zmniejszenie godzin języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej, 
będzie skutkowało zmniejszeniem liczby godzin realizowanych przez 
nauczycieli języka niemieckiego w szkołach. W niektórych przypadkach 
wystąpi konieczność dokonania zmian w zakresie stosunków pracy -
poprzez obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielom języka 
niemieckiego.    

 - jak zmniejszony wymiar nauczania j. niemieckiego wpłynie na liczbę 
etatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie nauczania 
języka niemieckiego? 

 W 2021/2022 liczba etatów nauczycielskich na naukę j. mniejszości-
niemiecki wynosi w szkołach prowadzonych przez Miasto Gliwice 36 
etatów. Obniżenie wymiaru godzin z 3 do 1 godziny tygodniowo to o 24 
etaty mniej. 

- czy prezydent miasta bierze pod uwagę możliwość przeciwdziałania 
skutkom ograniczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dostępu do 
edukacji publicznej? 

Prezydent Miasta Gliwice, na wniosek Przewodniczącego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego podjął 
decyzję o zwiększeniu w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach 
prowadzonych przez miasto Gliwice, liczby godzin języka niemieckiego 
dla uczniów mniejszości niemieckiej, o 1 godzinę tygodniowo.  

 

     Z poważaniem 
     Aleksandra Wysocka 
     Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice 
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