Załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego z dnia 22.04.2017 r.

ZARZĄD
GŁÓWNY

REGULAMIN
Zespołu Orzekającego o znajomości języka kaszubskiego
na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zarząd Główny ZKP na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013
poz. 1207 - tekst jednolity z późn. zmianami)1 powołuje Zespół Orzekający o znajomości
języka kaszubskiego.
2. Zarząd Główny ZKP powołuje Przewodniczącego i Członków Zespołu Orzekającego
o znajomości języka kaszubskiego.
3. Zespół Orzekający o znajomości języka kaszubskiego powoływany jest na czas kadencji
Zarządu Głównego ZKP i kończy swoją pracę z datą powołania kolejnego Zespołu
Orzekającego, nie później niż 30 kwietnia roku następnego po powołaniu nowego
Zarządu Głównego ZKP.
4. Zespół Orzekający o znajomości języka kaszubskiego przeprowadza egzamin ze
znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć
w szkołach i przedszkolach.
5. Egzamin odbywa się w języku kaszubskim.

1

§ 13.
1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć w grupach, oddziałach, przedszkolach lub szkołach
umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej posiada
osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub
w danym typie szkoły, a ponadto zna język danej mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny,
w którym naucza lub prowadzi zajęcia.
2. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, potwierdza się dyplomem ukończenia studiów wyższych na
kierunku filologia w specjalności danego języka, dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium
języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi lub świadectwem znajomości danego
języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn.
zm.8)), albo zaświadczeniem wydanym przez organizację społeczną mniejszości narodowej, etnicznej lub
społeczności posługującej się językiem regionalnym.
8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz.
1241.
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II.

EGZAMIN, SESJE EGZAMINACYJNE

1. Znajomość języka kaszubskiego określa się poprzez zdiagnozowanie poziomu czterech
sprawności językowych:
1) rozumienia ze słuchu,
2) rozumienia czytanego tekstu,
3) pisania,
4) mówienia,
z wykorzystaniem
5) odpowiedniego poziomu wiedzy z zakresu kaszuboznawstwa (na podstawie pozycji
bibliograficznych prezentowanych na stronie internetowej ZKP), badanej podczas
egzaminu pisemnego i ustnego.
2. Egzamin stwierdza znajomość języka kaszubskiego na podstawie opisu wymagań
egzaminacyjnych zamieszczonych na portalu internetowym Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego www.kaszubi.pl.
3. Egzamin składa się z dwóch sesji, z których:
a) pierwsza jest egzaminem pisemnym, potwierdzającym kompetencje zdającego
w zakresie rozumienia tekstu słyszanego i czytanego, pisania własnego tekstu
i wiedzy kaszuboznawczej;
b) druga jest egzaminem ustnym, stwierdzającym kompetencje w zakresie mówienia
i wiedzy kaszuboznawczej.
4. Egzaminy odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Terminy i miejsce odbywania się
egzaminów są podawane na portalu internetowym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
www.kaszubi.pl.
5. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut.
6. Część ustna egzaminu trwa maksymalnie 20 minut i polega na prowadzeniu rozmowy we
wskazanych przez egzaminatorów formach wypowiedzi (np. rozmowa, dyskusja, opis,
itp.).

III.

ZAPISY NA EGZAMIN

1. Kandydaci zapisują się na egzamin nie później niż tydzień przed wyznaczonym terminem
egzaminu.
2. Kandydat zapisuje się na egzamin drogą mailową, wypełniając odpowiedni formularz na
portalu internetowym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego www.kaszubi.pl.
3. Lista zgłoszeń jest zamykana tydzień przed częścią pisemną egzaminu.
4. Kandydat przystępujący ponownie do egzaminu musi wykazać, iż od czasu ostatniego
egzaminu doskonalił się (ukończył kurs doskonalący z języka kaszubskiego lub podjął
studia podyplomowe w dziedzinie języka kaszubskiego).
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IV.

WYNIKI EGZAMINU

1. Wyniki osiągnięte na egzaminie będą klasyfikowane według wymagań opisanych w skali
biegłości językowej zawartej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego
(ESOKJ)2. Na użytek egzaminu będą to poziomy B1 i B2 (z sześciopoziomowej skali,
gdzie stanowią one środkowe poziomy).
2. Poziom B1 jest najniższym poziomem biegłości językowej w przyjętej skali
egzaminacyjnej, przy którym zdający zalicza egzamin, czyli osiąga minimum 51 do 65 %
w skali punktowej. Poziom B2 jest najwyższym poziomem biegłości językowej
w przyjętej skali egzaminacyjnej osiąganym na egzaminie w przedziale powyżej 81 %
w skali punktowej.
3. Z części pisemnej zdający może uzyskać maksymalnie 75 punktów procentowych, to jest
po 25 punktów procentowych z każdej z trzech badanych w tej części egzaminu
sprawności językowych, a z części ustnej egzaminu - kolejne 25 punktów procentowych.
Stanowią one maksima osiągnięć procentowo-punktowych dla każdej sprawności.
4. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimalnych progów punktowych z każdej
badanej sprawności językowej (tj. rozumienie tekstu usłyszanego, rozumienia czytanego
tekstu, pisania oraz mówienia).
5. Minimalne wartości zaliczeniowe dla każdej badanej sprawności wynoszą 32 % punktów
przewidzianych dla każdej sprawności. Nie oznacza to jednak, że osiągnięcie zaledwie
minimów we wszystkich czterech sprawnościach będzie skutkowało zdaniem egzaminu.
6. Nie osiągnięcie opisanego w ust. 5 progu zaliczeniowego którejkolwiek sprawności
językowej powoduje niezdanie egzaminu i odmowę wydania zaświadczenia.
7. Wyniki egzaminu decydują o okresie ważności wydanego zaświadczenia. Wyniki
egzaminu kształtujące się na poziomie:
a) od 81 do 100 % w skali punktowej oznaczają uzyskanie uprawnień na okres 5 lat;
b) od 66 do 80 % w skali punktowej oznaczają uzyskanie uprawnień na okres 3 lat;
c) od 51 do 65 % w skali punktowej oznaczają uzyskanie uprawnień na okres 1 roku;
d) 50 % i poniżej oznacza niezdanie egzaminu i odmowę wydania zaświadczenia.
8. Jeśli nauczyciel w trakcie trwania ważności zaświadczenia ukończy studia podyplomowe
i powiadomi o tym Zespół Orzekający, otrzyma zaświadczenie o bezterminowym prawie
do nauczania języka kaszubskiego.

2

Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN Warszawa
2003
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V.

ZAŚWIADCZENIA

1. Po zdanym pomyślnie egzaminie ubiegający się otrzymuje zaświadczenie o znajomości
języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach. Samo
zaświadczenie nie upoważnia do nauczania bez okazania stosownych dyplomów
potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do pracy na kolejnych
poziomach edukacyjnych.
2. Zaświadczenie zawiera następujące informacje:
a) dane osobowe;
b) wynik egzaminu w skali punktowej oraz wyniki cząstkowe z poszczególnych
sprawności językowych;
c) numer i termin ważności zaświadczenia.
3. Po upływie terminu ważności zaświadczenia nauczyciel zobowiązany jest przystąpić
ponownie do egzaminu przed Zespołem Orzekającym z zachowaniem warunków
opisanych w punkcie III. ust. 4.
4. Zdający ma prawo do poprawiania wyniku egzaminu w zakresie wszystkich sprawności
bądź wybranej spośród nich, podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych.
5. Dla danej osoby okresy pomiędzy jednym a drugim egzaminem przed Zespołem
Orzekającym nie mogą być krótsze niż pół roku.
4. Jeśli nauczyciel w trakcie trwania ważności zaświadczenia ukończy studia podyplomowe
i powiadomi o tym Zespół Orzekający, otrzyma zaświadczenie o bezterminowym prawie
do nauczania języka kaszubskiego.

VI.

OPŁATY EGZAMINACYJNE I ZWROTY OPŁAT EGZAMINACYJNYCH

1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej ustala Zarząd Główny Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
2. Informacja o wysokości opłaty egzaminacyjnej znajduje się na stronie internetowej
poświęconej egzaminowi.
3. Kandydat zgłasza się na egzamin z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty.
4. Jeśli kandydat nie weźmie udziału w egzaminie z przyczyn losowych, opłata zostaje
zwrócona.
5. Jeśli kandydat weźmie udział w jednej z części egzaminu – nie ma prawa do zwrotu
dokonanej wpłaty.
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VI.

UWAGI KOŃCOWE

1. Kandydat zgłaszając się na egzamin pisemny zobowiązany jest dostarczyć komisji
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów
i dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych w przypadku, gdy
dyplom jest dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów niepedagogicznych.
2. Obowiązkiem zdającego jest również udokumentowanie odbytych form doskonalenia
i dokształcania w zakresie języka kaszubskiego.
3. Za zatrudnienie nauczyciela niezgodnie z kwalifikacjami ponosi odpowiedzialność
dyrektor szkoły.

Regulamin Zespołu Orzekającego o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia
zajęć w szkołach i przedszkolach został przyjęty uchwałą nr 3/2017 Zarządu Główny ZKP z dnia 22 kwietnia
2017 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
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