
Warszawa, dnia 26 marca 2008 r.

Opinia do ustawy

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły

Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia

1 września 2005 r.

(druk nr 88)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec

w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w

Warszawie, która została podpisana w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

Niemiecka Szkoła im. W. Brandta działa w strukturach Ambasady Republiki

Federalnej Niemiec i nie jest szkołą polskiego systemu oświaty.

Koncepcja wyodrębnienia szkoły powstała w 2000 r. kiedy to Republika Federalna

Niemiec, Republika Francuska i Stany Zjednoczone Ameryki wyraziły, za pośrednictwem

swoich Ambasad, zainteresowanie podjęciem ze stroną polską prac, mających na celu

wyodrębnienie szkół ze struktur swoich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Obecnie funkcjonujące w strukturach placówek dyplomatycznych szkoły realizują

programy i plany nauczania obowiązujące w systemach oświaty ww. państw, a zatrudnieni

w nich nauczyciele mają przeważnie status pracowników dyplomatycznych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im.

Willy’ego Brandta w Warszawie będzie działała w polskim systemie oświaty jako zespół

szkół niepublicznych, do której będą mogli uczęszczać uczniowie posiadający obywatelstwo

polskie lub niemieckie.



Uczniowie będący obywatelami polskimi będą mieć zapewnioną ofertę edukacyjną

zawierającą w programie naukę języka polskiego, historii Polski i geografii Polski.

Szkoła będzie realizowała niemieckie programy nauczania oraz częściowo polskie

programy nauczania. Postanowieniami Umowy zostały nadane jej uprawnienia szkoły

publicznej.

Szkołom wchodzącym w skład Szkoły Spotkań i Dialogu będzie przysługiwać dotacja

na każdego ucznia posiadającego polskie obywatelstwo na takich samych zasadach, jakie

dotyczą działających w Polsce szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Szkoła będzie funkcjonować jako zespół szkół niepublicznych, składający się ze szkoły

podstawowej, gimnazjum i liceum. Organem prowadzącym Szkołę będzie stowarzyszenie

Niemieckie Towarzystwo Szkolne, zarejestrowane zgodnie z prawem polskim w 2000 r.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w Szkole zgodnie z przepisami

niemieckimi z tym, że język polski będzie obowiązkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla

uczniów będących obywatelami polskimi. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi będą

wybierali na egzaminie maturalnym język polski jako język obcy. W skład komisji

egzaminacyjnej przeprowadzającej w Szkole egzamin maturalny wchodzić będzie

przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i

wychowania.

Absolwenci Szkoły będą mogli uzyskać niemieckie świadectwo dojrzałości, które

będzie uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich i niemieckich uczelniach.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 10 posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem rządowym (druk nr 196). Na etapie prac w Sejmie nie wprowadzono do

ustawy żadnych zmian.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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