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Pani
Angelika Marcinkowska
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 kwietnia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: „W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola
Nr 1 w Kraśniku „Słoneczny Promyk”, zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza czy
istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości nauczania dzieci języka angielskiego? Obecnie
dzieci mają zajęcia 1 raz w tygodniu w wymiarze 15 minut w grupie maluchów, w grupach
starszych zajęcia odbywają się również 1 raz w tygodniu w wymiarze 30 minut. W związku z
nową podstawą programową , która mówi, że język angielski powinien być nauczany
codziennie rodzice zwracają się z prośbą o zmianę i prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu w
wymiarze 15 minut w grupie maluchów i również 2 razy w tygodniu w grupach starszych w
wymiarze 30 minut. Uważamy, że dzięki takim zmianom nasze przedszkole będzie bardziej
konkurencyjne w stosunku do prywatnych przedszkoli z terenu naszego miasta i przede
wszystkim nasze dzieci posiądą wiedzę, która zaprocentuje w ich dalszej edukacji. Proszę o
pisemną odpowiedź”.
Odpowiedź: Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2014 r.,
poz. 803), z dniem 01 września 2014 roku zmianie uległa podstawa programowa
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
w szczególności poprzez wyznaczenie nowych celów wychowania przedszkolnego. Nowymi
celami wychowania przedszkolnego jest m.in. przygotowanie dzieci do posługiwania się
językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości
kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych
etapach edukacyjnych. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 stosowana jest ona
obligatoryjnie do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Natomiast od początku roku szkolnego 2017/2018 dotyczyć będzie wszystkich dzieci
przedszkolnych.
Według niniejszego rozporządzenia przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane
w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz odbywać się przede wszystkim
w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się
z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane
m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych

zajęć i zabaw, wspólną lekturę książek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć
rymowanek, wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Ze względu na formę prowadzenia zajęć przedszkolnych rozporządzenie nie określa
minimalnej liczby godzin, jaka powinna zostać zrealizowana, tak jak ma to miejsce na
wyższych etapach edukacyjnych.
Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Kraśnik, wprowadziły
bezpłatne zajęcia z języka angielskiego od roku szkolnego 2013/2014
w wymiarze 15 minut w grupie maluchów i 30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich. W roku szkolnym
2016/2017 nauczanie języka angielskiego w przedszkolach będzie się odbywać we wszystkich
grupach przedszkolnych w wymiarze odpowiednio 20 i 30 minut.
Reasumując, czas poświęcony na naukę języka angielskiego na tym etapie edukacji, jest
czasem wystarczającym do osiągnięcia celu wyznaczonego przez ustawodawcę.

