
 Hajnówka, dnia 08 maja 2018 r.

ZOK.033.5.2018

Informacja dotycząca wniosku Zarządu Powiatu Hajnowskiego 

w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski Szkoły Podstawowej 

przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

W dniu 23 marca 2018 r. do Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka wpłynął wniosek

Nr SO.4323.18.2.2018 z dnia 21 marca 2018 r. Mirosława Romaniuka – Starosty Hajnowskiego,

występującego w imieniu Zarządu Powiatu Hajnowskiego, dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski Szkoły Podstawowej z

Dodatkową  Nauką  Języka  Białoruskiego  w  Hajnówce  oraz  podanie  z  dnia  20  lutego  2018  r.

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w powyższej sprawie (podpisane przez 20 osób). 

Burmistrz Miasta Hajnówka pismem Nr ZOK.033.5.2018 z dnia 11.04.2018 r. poinformował

Starostę Hajnowskiego, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta przez Radę Miasta

Hajnówka na najbliższej sesji, która planowana jest na dzień 30 maja 2018 roku.

Jednocześnie, pismem Nr ZOK.033.5.2018 z dnia 18.04.2018 r.,  zwrócił  się z prośbą do

dyrektorów miejskich szkół podstawowych o opinię w przedmiotowej sprawie oraz o informację

dotyczącą  skutków,  jakie  będzie  miało  utworzenie  Szkoły  Podstawowej  przy  Zespole  Szkół  z

Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce dla tych placówek.

W  dniu  20  kwietnia  2018  r.  wpłynęło  kolejne  pismo  Starosty  Hajnowskiego

Nr  SO.4323.18.2.2018  z  dnia  20.04.2018  r.  zawierające  warunki  porozumienia  w  sprawie

utworzenia szkoły, w tym:

1. Planowana  liczba  dzieci  uczęszczająca  do  nowoutworzonej  Szkoły  Podstawowej  

z  Dodatkową  Nauką  Języka  Białoruskiego  na  dzień  dzisiejszy  wynosi  14  osób  

– jedna klasa.

2. Przekazanie kwoty subwencji oświatowej za okres wrzesień – grudzień 2018 roku na rzecz

Powiatu Hajnowskiego.

3. Powiat Hajnowski zapewnia kadrę nauczycielską posiadającą odpowiednie kwalifikacje do

nauczania wczesnoszkolnego.

4. Ponadto, do dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zostaną przygotowane sale dydaktyczne, oraz

pozostałe  pomieszczenia  zgodnie  z  wymogami  ustawowymi  dotyczącymi  szkół

podstawowych.

Starosta w przedmiotowym piśmie wnosi, z uwagi na planowany termin rozpoczęcia pracy szkoły

(1 wrzesień 2018 rok), o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do końca miesiąca maja 2018



roku.

Pismem Nr  ZOK.033.5.2108 r.  z  dnia  26  kwietnia  2018 r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka

ponownie  poinformował  Starostę  Hajnowskiego,  iż  decyzja  w  przedmiotowej  sprawie  zostanie

podjęta po zajęciu stanowiska w tej sprawie przez Radę Miasta Hajnówka na najbliższej sesji, która

planowana jest na dzień 30 maja 2018 roku oraz, że niezwłocznie poinformuje o podjętej decyzji.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. do Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Przewodniczącego Rady

Miasta  Hajnówka  wpłynęło  stanowisko  dyrektorów  miejskich  szkół  w  sprawie  inicjatywy

dotyczącej  powstania  Szkoły  Podstawowej  przy  Zespole  Szkół  z  Dodatkową  Nauką  Języka

Białoruskiego  w  Hajnówce,  z  którego  wynika  że  nie  widzą  oni  zasadności  otwierania  nowej

placówki, która miałaby identyczną ofertę edukacyjną, jak miejskie szkoły, tzn.:

- nauka języka białoruskiego w miejskich szkołach nie odbiega w niczym od tej  organizowanej

przez ZS z DNJB,

- dzieci, na każdym poziomie nauczania, mają dostęp do zajęć z języka i kultury oraz geografii

mniejszości narodowej,

- szkoły współpracują ze szkołami na Białorusi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi,

- zajęcia prowadzą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami i pasją,

- uczniowie odnoszą sukcesy, zajmując wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach,

-  nigdy  nie  było  negatywnych  uwag  dotyczących  organizacji  i  nauczania  języka  mniejszości

narodowej,

- nauczyciele ZS z DNJB nigdy nie zgłaszali, że mają problemy z absolwentami miejskich szkół.

Wręcz przeciwnie - przekazywali słowa uznania, że dzieci są dobrze przygotowane do kontynuacji

nauki w szkole średniej,

- w przypadku osób chętnych, dyrektorzy są otwarci na inne możliwości organizacji zajęć nauki

języka  białoruskiego,  np.  prowadzenie  części  zajęć  edukacyjnych  (zgodnie  z  rozporządzeniem)

w dwóch językach (j.polskim i j.białoruskim).

W opinii dyrektorów utworzenie nowej szkoły podstawowej wpłynie na:

- zmniejszenie liczby oddziałów w istniejących czterech szkołach,

- zmniejszenie liczby uczniów uczęszczających na zajęcia języka białoruskiego,

-  konieczność  redukcji  etatów  wykwalifikowanych  nauczycieli,  w  tym  nauczycieli  języka

białoruskiego,

- zmniejszenie subwencji oświatowej, czyli mniejszy budżet każdej miejskiej placówki,

-  zagrożenie  obniżeniem funduszy na  inwestycje  i  realizację  dodatkowych  zajęć  rozwijających

zainteresowania uczniów.

Po wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego ustalono, co następuję:

1. Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,



poz.59 ze zm.) „Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli,  w tym z oddziałami

integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym

integracyjnych  oraz  z  oddziałami  integracyjnymi  lub  specjalnymi,  z  wyjątkiem  szkół

podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. ”.

Powiat  Hajnowski  może być organem prowadzącym szkołę podstawową przy spełnieniu

wymagań  określonych  w  artykule  8  ust.  17  ww  ustawy,  który  stanowi:  „Jednostki

samorządu  terytorialnego  mogą  zakładać  i  prowadzić  szkoły  i  placówki,  których

prowadzenie  nie  należy do ich  zadań  własnych,  po  zawarciu  porozumienia  z  jednostką

samorządu terytorialnego,  dla  której  prowadzenie  danego typu szkoły lub  placówki  jest

zadaniem własnym (...)”.

2. Na terenie miasta funkcjonują cztery szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miejską

Hajnówka,  w  których  prowadzona  jest  dodatkowa  nauka  języka  białoruskiego.  Na

dodatkowe  lekcje  języka  białoruskiego  w  tych  szkołach  uczęszcza  w  roku  szkolnym

2017/2018 259 uczniów (na 1490 uczniów), co stanowi ponad 17%, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce – 30 uczniów

- w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce – 68 uczniów

- w Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce – 62 uczniów

- w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce – 99 uczniów.

3. Organizacja  nauki  języka  białoruskiego  w  tych  placówkach  spełnia  wszelkie  normy

ustawowe  i  jest  prowadzona  na  bardzo  wysokim  poziomie,  czego  potwierdzeniem  są

osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych z języka białoruskiego organizowanych

przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – w latach 2015 – 2017 – 22 uczniów usykało tytuły

laureatów lub finalistów konkursu przedmiotowego z języka białoruskiego.  Ponadto wielu

uczniów  tych  szkół  zdobywa  czołowe  miejsca  na  szczeblu  rejonowym  i  centralnym  w

innych konkursach języka białoruskiego, np. w konkursie  recytatorskim "Ojczyste słowo",

Ogólnopolskim Konkursie "Poznaj Białoruś", konkursie „Gawęda białoruska”, itp.

4. Ze stanowiska dyrektorów miejskich szkół wynika, że placówki są przeciwne tej propozycji

z uwagi na liczne negatywne skutki z tym związane (opisane wyżej).

5. Obecnie  funkcjonujące  szkoły  podstawowe  zapewniają  hajnowskim uczniom optymalne

warunki  rozwoju  i  edukacji,  również  w  zakresie  podtrzymania  poczucia  tożsamości

narodowej i właściwego rozwoju hajnowskich uczniów. Placówki dysponują odpowiednio

przygotowaną kadrą pedagogiczną i dobrymi warunkami lokalowymi oraz oferują bogatą

ofertę edukacyjną. 


