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Wstęp

Celowość opracow ania niniejszego dokumentu. podejmującego próbę odpowiedzi
na pytanie o przyszłość oświaty białoruskiej mniejszości narodow ej w Polsce. wynika z jednej
strony z rangi. jaką w Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się realizacji praw mniejszości
narodowych i emicznyeh. z drugiej zaś — Z w\zwania wynikającego ze specyfiki tej części
oś\\iat\ polskiej. która umożi iwia podtrz\ In\wante poczucia tozsamosci narodowej uczniów
należących do mniejszości hialoruskiej. będącej drugą co do wielkości mniejszością
narodową w Polsce. Podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
przeprowadzonego w 2011 r. przez Glówn\ Urząd Statyst\ czn\. narodow ość hialoruską
zadeklarowalo 4387$ obywateli RzeczpospoIitej Polskiej.

Zgodnie z obowiązuiącym w Polsce prawem oraz międzynarodow Ymi

zobowiązaniami naszego kraju. oh\ watcie polscy należący do mniejszości hialoruskiej mają
prawo zarówno do nauki języka, jak i do nauki w języku białoruskim jako języku mniejszości
narodowej. podtrzym\wania wlasnej tożsamości narodowej poprzez poznawanie dziedzictwa
kulturowego przodków ola, akcentowania emocjonalnej więzi z NIala Ojczyzną.

Analiza oświat\ mniejszości hialoruskiej z ofertą nauczania przedmiotów slużqc\ ch
podtrzm}an1u jej tożsamości językowej i kulturowej pokazuje zarówno systematyczne
zmniejszanie się liczby szkól z nauką języka bialorL[skiego. jak i zmniejszanie się tiezh\
uczniów zaintercsowan\ cli jego nauką. Glow n\ m celem niniejszej Strategii jest
zdefiniowanie problemow oświaty mniejszości hialoruskiej w Polsce i określenie dzialań.
któneh podjęcie wplynie na poprawę jej stanu. Szczególnej uwagi wymagają:

- baza dydaktyczna wspomagająca nauczanie języka hialoruskiego. własnej
historii i kultury” oraz geografii państwa. z którego obszarem kulturowym
utożsamia się mniejszość białoruska.

— zrozumienie U środowisku mniejszości białoruskiej potrzeby zachowania
i rozwoju wlasnego języka i kultun.

— współpraca środowiska mniejszości hialoruskiej z lokaln\ mi samorządami
jako organami prowadząc\ mi szkoły w zapew nieniu oferty edukacjnej dia
uczniów należąe\ch do mniejszości białoruskiej.

Strategia mato/u osltiafl nznie/s:ośe/ bialoniskiej ii FOLyee została opracowana
wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Administracji
i C” fryzacji. Dokument ten powstał przy udziale organizacji mniejszości biaioruskiej
w Polsce. Podlaskiego Kuratora Oświaty. a także jednostek samorządu ten tonalnego - jest
zatem wspoln\ m dokumentem administracji rządowej i samorządowej oraz mniejszości
bialoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Przesłanki do opracowania Strategii

Niniejsza Strategia jest
—
0 Strategii ;ozu”ojzt oku/a/v mniejszości litewskiej in Polsce

(2(U)! „) t”ćaeg/i „ozito, o.”ot”icUr niuw/szości tiwniwekiej (20L1 r.) i Sn”arei,ii /V:il”O/u

ośii”icni” mnie/cyści ukmifLykie/ (20]! 1”.) — c”atcirti”i); dokumentem. podejm ująe\ ni probI cmv
ośw iat\ dla mniejszości narodowych w Polsce.

Oświata mniejszości hialoruskiej charakteryzuje się występowaniem speeyhcznyeh
problemów: poglębiąjąc\ ię niż demograficzny i postępująca as\milac)a młodzieży, brak
podręczników. brak pomoe\” dydaktycznych. bi-ak technologii komputerowych do nauki
języka. wlasnej historii i kultury. a także do geografii i edukacji regionalnej. ograniczenie
modelu nauczania wylącznie do nauczania języka mniejszości jako przedmiotu dodatkowego.
brak ciągłości oświat\ białoruskiej od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej



w miejscowościach zanóeszkałych przez mniejszość hialoruską. brak kierunku studiów
prz\ gotowtuąc\ch do nauczania jęz\ ka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej.
niedoskonałość systcmu monitorującego stan oświaty białoruskiej.

Rozwiązanie t\ch problemów w\maga określenia. a następnie podjęcia konkreu\ cli
działań pucz różne poctnuot\ . które współuczestniczą w reahzacji procesu dydaktycznegosą wspólodpowiedzialnc za jego jakość i prawidłowy przebieg. Przewiduje się. że prz\jęcie
dokumentu spowoduje też zwtększeme akt\ \\flości środowiska mniejszości białoruskiej oraz
określenie zadań administracji rządowej i samorządowej służąc\ ch rozwiaz\ \\aniu tych
problemów.

Przesłanką do opracowania przedmiotowego dokumentu h\ ły także. zaprezentowane
poniżej. postulaty zgiaszane przez przedstawicieli mniejszości białoruskiej:

A. Struktura oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce

1. Lokalizacja szkól z językiem białoruskim jako językiem mniejszości narodowej.
Model docelowy: Ciągłość edukacyjna od przedszkota do szkoły
ponadimnazjarnej w miejscowościach zamieszkał\ ch przez mniejszość
białoruska.

2. Dynamika zmian sieci szkolnej i liczby uczniów w latach szkolnych 1990-2013
1. Utworzenie zespołów szkól z białoruskim jezykiem nauczania łub

dodatkową nauką jęz\ka białoruskiego w Bielsku Podlaskim. Hajnówce.
Michałowie. Siemiatyczach. Sokólce (zespoły obejmujące szkołę
podstawową. gimnazjum i szkołę ponadimnazjałną).

2. Utworzenie przedszkoii połsko
— białoruskich lub oddziałów

przedszkolnych w Bielsku Podlaskim. Hajnówce. Gródku. Michałowie.
Narw i. Czeremsze. Kleszezelach. Sokólce i Siemiatyczach. w oparciu
o środki samorządowe i ministerialne.

B. System zarządzania i finansowania oświah.
Zwiększenie roli instytucji ministerialnych w przydzielaniu i podziale
srodków oraz zwiększenie roli przedstawicieli mniejszości w ich
dysponowaniu.

2. Wprowadzenie zapisów pozwalających płacówkom ośw iatowym.
w któnch nauczan\ jest jęz\ k białoruski na bezpośrednie pozyskiwanie
środków ministerialn\ ch (N4AiC) y ramach podtrzymywania tożsamości
i języka mniejszości.

3. „tworzenie subwencji oświatowych na przedszkola i oddzialy
przedszkolne. w których nauczany jest język białoruski.

4. Przejrzystość przekazywania subwencji oświatow\ ch szkołom.
5. Możliwość Jelnego itnansowania szkół spoleezn\ cli z białoruskim

jęz\ kiemu nauczania.

6. Zwiększenie roli przedstawicieli mniejszości przy obsadzaniu stanowisk
dyrektorów w szkołach, gdzie nauczany jest język białoruski poprzez
dodanie do komisji konkursowej jednego przedstawiciela wskazanego
przez organizację oświatową mniejszości białoruskiej (Stowarz\ szenie Na
Rzecz Dzieci i Mlodzicż\ Uczących się Jęz\ka Białoruskiego AB-BA) lub
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prz\ jecie zasady, że kandydatura jednego / czionkow komisji w laniana
Pl/CZ kuratora oświal\ uzgodniona jest z w.X\ organizacją.

7. Konsultacje dyrektorów szkól. XV któn eh nauczany jest jezyk białoruski
z organizacją oświatową mniejszości hialoruskiej przy zatrudnianiu
nauez\ cieli języka mniejszości (Stowarz\ szenie Na Rzecz Dzieci
i Młodzież Uczących się Języka BialorLiskiego AB-BA).

8. Zmiana systelmi deklarat\ wności rodziców poprzez odejście od obowiązku
deklaracji w szkołach. XV statLitach których widnieje zapis o tym.
iż wsz\5Cy uczniowie pobierają naukę języka hialoruskiego.

9. Doflnansowanie przez MEN edukacyjnego dodatku „Zorka” XV tygodniku
— skierowanego do dzieci i mlodzieży ucząc\ch się jęz\ ka

bialoruskieuo.

IQ. Wspieranie inicjatyw edukaeyjno—oświatow\ch realizo\yafl\ch przez
organizacje pozarządowe mniejszości białoruskiej.

I t . Pomoc MAiC i MEN w pozyskaniu. zagospodarow aniu i utrzymaniu
obiektu dla potrzeb oświaty białoruskiej — Centrum Białoruskiej Edukacji
I Kultun w Bialymstoku.

12. Określenie kompetencji i zasad wspólpracy / organizacjami mniejszości
białoruskiej. Szkoły. organ\ prowadzące oraz Kuratorium Oświaty powinni
współpracować / organizacjami mniejszości białoruskiej, udostępniać
informacje statystwzne dot\czace szkolnictwa mniejszości białoruskiej.

C. Treści nauczania
1. Wprowadzenie do przedmiotu historia i społeczeństwo. nauczanego

w szkolach ponadgimna/jatn\ch. wątku temat\ cinego ..Historia
Bialonisinów Podlasia”. Przeprowadzenie przcz MEN lub \IAiC konkursu
na napisanie takiego podręcznika.

2. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji regionalnej uwzględniającej
elementy wiedzy o białoruskiej mniejszości narodowej XX szkołach
Podi asia.

3. \Vprowadzcnie zasady nauczania języka białoruskiego, bez wprowadzania
Xv pierwszym roku nauki litcr. od klasy pierwszej.

4. Wprowadzenie elementów nauczania białoruskich dialektów Podlasia
przez nauczycieli język białoruskiego zgodnie z lokalizacja szkoły.

D. Podręczniki szkolne

1. Wtkaz podręezmków do nauki języka białoruskiego jako języka
mniejszości nic jest kompletny i wyn aga uzupełnienia. Szczególnie pilne
jest opracowanie podręczników dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Sukcesywne wprowadzanie XV kolejnych klasach na poszczególnych
etapach nauczania nowej podstaw programowej w ymaga opracowania
przez środowiska oświatowe mniejszości białoruskiej — we współpracy
z wVdawcalni - now\ch. zgodnych z ohow iązujacymi w \ mogami
podręcznikaw szkolnych, aż do skompletowania pelnej otcrt\ dla
wsz\stkich poziomów edukacyjnch.



E. Finansowanie podręczników i pomocy naukowych dla mniejszości narodowych
i etnicznych

I. Przeprowadzenie przez MEN lub MAiC konkursu na napisanie
podręczników do nauczania języka bialoruskiego oraz wątku
tematycznego dla szkól ponadimnazjalnych ..I listona BiaŁorusinów
Podlasia.

2. Przeprow adzenic przez MEN lub MAiC konkursu na wydanie pomocy
d\daktycznych do nauczania języka hialoruskiego na różnych etapach
ksztalcenia.

F. Doradztwo metodyczne

I. iworzenic. w opal-cm O środki Urzędu Niarszalkowskiego \\ ojewodztwa
Podlaskiego. MAK i MEN. Centrum doradztwa metodycznego dla
nauczycieli języka hialoruskiego. kulwr\. historii. geograti mniejszości
hialoruskiej z siedzibą w Bialymstoku.

2. Po\yolauie doradców metocl\czn\ch do wsz\stkich rodzajów szkól
(podstawowa. zimnazjum. liceum) i przedszkoli w oparciu o środki
samorządowe.

3. Powolame osoby koordynującej oświatę hialoruską w powiatach.
w których nauczany jest jczyk hialoruski.

4. Przeprowadzenie przez MEN konkursu na organizację szkoleń, kursów
metodycznych dla naucz\ cieli języka hialoruskiego.

5. Przeprowadzenie przez MEN konkursu na organizację szkoleń dla
nauczycieli różnych przednhiotó\y z zakrcsu kultury i hisiorń mniejszości
hialoruskie w Polsce.

6. Pomoc finansowa i organizacyjna MEN przy organizacji szkoleń
XV zakresie metod\ ki nauczania języka bialoruskicgo xy Polsce i poza
gramcani.

II Stan oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce

11.1. Podstawy prawne organizowania szkól z językiem hialoruskim jako językiem
mniejszości narodowej.

Organizowanie nauczania języka i wjęzyku mniejszości narodow\ cli w ramach
polskiego systemu oświaty opiera się na przepisach szeregu aktów prawa krajowego
i międzynarodow ego. które zostal\ wymienione poniżej:

Art. 35 Ko;zsn-nw// ltcczypospo//wj Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.. (Dz. U. Nr
78. poz. 483. z późn. zm).

2. Aoiiiie;zc-ju JYI/?IO1IćI Rut/i EIIiY,n” () (flj7flflfl() m,7//s:osJ ;nu”ot/ouich (Dz. L.
z 2002 r.. Nr 22. poz. 209).

3. Tiyk;ui „z//ęc/:1 Rwcpopohu Polsku u Repuh/ikq B/tj/o ruś o t/obj-im qs/w f:niie
/ pi:iju:ncj iispo/piuey (D:. U : J991 liN, po:. 527),



1. L oto ira ni/ci/a R:ctclcni R:eca pospolitej Polskiej ci R:ctclei,i Republiki B/c,lo,”u
o upolpiaci u J:wJ:uiw kult tu”. tiuztki / oiiicufl. pc)dpJ.%cuhc( 2 — 1k/o/kuc /0 J 995
roki, (D:. U : 1996 i.\r,. 76. po:. 365),

5. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. O „„„iticjs:ośeh ich ncu”oc/miich / ctnzcinch mit:
ojea*tu rcg/onahnwz (Dz. U. Nr I 7. poz. 41 z późn. zm.).

6. Art. 13 ustawy z dnia 7 września I 99 I r. r srs/cii:k” śku/cs/y Dz. U. z 2004 r..
Nr 256. ROi. 2572.7 późn. im.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej / dnia 14 listopada 2007 r.
5/)ictlliC ii”artutkóu” i sposobu iti”ko;zytt”a,z/a pt:c: p;:cJ.ckoJa. s:koh I plcwóu”kż

jyiubhcn,c :a/cuz itnio±l/ii „utjcnn ch pod ciuii udu/c „„oc:ztc”ict hC”ąiuiu)sci
uutrochni „ej. e!uuic:ih”/ I /ęa kouiej uciu/c,ly lic tlc±c/n”c”/u do tui iiCj.COit ulctroc/OUi ch
I cnucni”ch nuci: spolec:uości poshigztjc;cc; się jccu”k;cuii ucŁriouu,h?u”Juz ( Dz. LT. z
2014 r. poz. 263. j.tJ.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
uL (Jflf%/( ii”cuzuzkoui” / .\/)OSOhłi ocen/cni/ci. khtsujikoii”cnihi / pi”oi,lOiicuuiict itc:utiot”
/ sliichcica orcz: pr:cproui”cucLcu Ja spraui”cl:icuuióui” / cg:anutu;ow i” s:kolcich
pzthlic;n”ch (Dz. U Nr 83. poz. 562. z późn. zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. u” spiunie
puc/sianu” piygictnimi”cj ni „c/unii „cni/ci jn:eck:kohuego oi.ci ksa”cik”c”uuia ogolutego
u” pos:ccgyhn”ch Ipcuc”b s:kó/ (Dz. U. z 2012 r.. poz. 977).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 luteo 2012 r. ur spranie
„c,nunn”cb juhuutón” iuuucĆm/cu w s:ko/ach puublic:un ch (Dz. U. z 20 I 2 r., poz. 204),

II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2(12 r.
II y””°” dojuiocc”:cuuu/ci c/o ii: ikuć ur s:kolc puogucuunoi” uii”choui”cinicu
pr:ccickolncgo i puograuuuóit” ncuuccmicu nici: c/npiLcc:ciuu/ci c/o uu±ytkuu .cko/uwgo
poch”ęcuikóir (Dz. U. z 2012 r.. poz. 752).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 i”. ur sjuu”cni”/e
ucinuouii”ch sflu ruaóui” pub//cnego pu:ccickolcu via: public:un”ch s:kól (Dz. U. Nr
61. poz. 624. z późn. zm.).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.
w spraut”ic phucowek doskoutculcutic uucuuucrcicli (Dz. „. Nr 200. poz. I 537. z późn.
zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r.
V V/Broi/c spo obuć „„ocl:uuhu c:ęyci O „uI”icu/ou „ej sn/ni „cuicji ogoh te, Pa jcc/uuo tek

srinuou:cc/uu (eui”touicu/uicgo ii inka 2013 (Dz. U. z 2012 r.. poi. I 541). Uwaga:
rozporządzenia w” spraw je zasad podziału części oświatowej subw encji oóInej
dla jednostek samorządu terytorialne2o wydawane są corocznie i obowiązują
w” określon\ m roku budżetowym.



15. Lstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Kwia Vuztcrck”Ić, (Dz. U. z 2006 r.. Nr 97.
poz. 674. z poin. zm. I.

Na mocy przepisów wymienionych wyżej aktów określa się. że szkolą lub oddziałem
dla mniejszości narodowej lub etnicznej jest szkoła [nb oddzial. w którym dyrektor szkol\
organizuje nauczanie języka tub w języku mniejszości narodowej oraz wiasnej historii
i kultury na pisemny wniosek rodzicow skladan\ przez nich na zasadzie dobrowolności
(wniosek obejmuje rów nicż Lidzial ucznia w zajęciach z geografii państwa. z którego
obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa).
• nauczanie jcz\ ka mniejszości narodowej orL!anizowane jest w w miarze okreś[on\ in dla

w branej tbrm\ organizacyjnej nauczania jęz\ ka mniejszości na odpowiednim etapie
cdukacyjn\”m i w określonym typie szkoły.

• nauczanie języka mniejszości narodowej. wIasnej historii i kultury oraz geografU państwa.
z którego obszarem kulturow\ in utożsamia się mniejszość narodowa odh\ wa się na
podstawie dopuszczonych przez dyrektora szkoły do użytku \y szkole programów
nauczania i dopuszczonych do użytku szkclnego przez ministra w laściwego do spraw
oświat\ i wychowania podręczników szkolnych. określonych jako programy i podręczniki
dla mniejszości narodow\ ch lub etnicznych.

• sposób i warunki wykon\ wania przez szkolę zadań umożliwiających podtrz\ mywanie
poczucia tożsamości narodowej i jęz\ kowej (w tym: cele i zadania szkoly wynikające
zarowno z przepisów prawa. jak i z zapisów zawartych w szkolnym programie
wychowawczym. prz\ jęta forma nauczania jęz ka mniejszości i zgodny z nią w miar
godzin nauczania i inne) zostały określone w statucie szkol i innych dokumentach
szkolnych.

11.2. Struktura oświab mniejszości bialoruskiej iy Polsce

11.2.1. Lokalizacja szkól z językiem białoruskim jako językiem mniejszości narodowej
Mniejszość hialoruska tworzy zwarte skupiska lokalne na terenie południowo—

wschodnich powiatów w ojewództwa podlaskiego. najliczniejsze w powiatach: hialostockim.
bielskim. hajnowskim. siemiatyckim i sokólskim. Odpowiednio do t\ch skupisk ksztaltuje się
sieć szkół z nauczaniem języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej.
Na dynamikę rozwoju szkolnictwa d[a mniejszości białoruskiej mają wplyw cz\nniki
socjologiczne. spoleczne i demograficzne.

W roku szko[n\ in 20122013 nauczanie języka białoruskiego jako języka mniejszości
narodowej prowadzone hylo:

— w I przedszkolu (w Bialymstoku) i trzech odd,ialach przedszkolnych. dla
łącznej liczby 102 dzieci.

- w 23 szkołach podstawowch dla ogółem 1561 uczniów (w gminach:
Białystok. Gródek. Bielsk Podlaski. Orla. Hąjnówka. Czeremcha. Cz\ że.
Duhicze Cerkiewne. Kleszczcie. Narew. Narcwka. Szudzialowo.
N [ichalowo i Bialowieża).

— w 16 gimnazjach dla ogólem 811 uczniów (w gminach: Białystok. Gródek.
Bielsk Podlaski. Orla. I lajnówka. Bialowieża. Czeremcha. Czyże. Duhicze
Cerkiewne. Kleszczcie. Narew. Narewka i Michalowo).

— w szkolach ponadgimnazjalinch dla ogolem 703 uczniów (w liceach
ogólnoksztalcąc\ch w Bielsku Podlaskim. Hajnówce i Rial\ mstoku).
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lączme na tet-enic \yojewódnwa podlaskico nauke jęz ka bialoruskieo jako językamniejszości narodowej pohicralo 3177 uczniów w 46 placow kuch (dauc S\stemu [nformacjiOświatowej wedluu stanu na dzień 30 września 2012 r.).

11.2.2. Sieć szkól z językiem białoruskim jako językiem mniejszości narodowej 1% rokuszkolnym 2012/2013.
Poniżej przedstawiono informacje dot\czącą szkól z nauczaniem jęz ka hiałoruskieuo jakojez\ku ojczystco mruejszosci w roku szkolnym 2012 2013. według danych SyslemuIntormacj i Oświatowej (stan na dzien 30 w rześnia 2(12 r. ):

TaI)ela ur I

Liczba uczniów oraz placów ek
prowalzących nauczanie języka bialoruskieo jako języka ojczystego niniejszości narodowej nazystkkhąp_acb nauczania roku szkolnym 201 2/20 13_Ęypjjacówki j Liczba placówek Liczba uczniówPrzedszkola i oddziah 4 103przedszkolne

Szkol\ podstawowe 23 1528Gimnazja

_____

16 J 814
zkol\ ponaduimnazjalne

______
_______________________________

_____________

„Razem

_______

46”3148 J!iotlIJ d,inc \IInilLIsta EtIi,kacii \arudn ci i 5Icniti Irihwiiiicji ( hw almcj.

11.2.3. Dynamika zmian sieci szkolnej i liczby uczniów w latach szkolnych 1990-2013Liczba szkól prowadzących nauczunic języka hialoruskiego jako jezyka mniejszościnarodowej oraz liczba uczniów objet\ch tym nauczaniem w ostatnich kilkunastu lutachprzedstaw iala się następująco:

Tabela nr 2

Liczba szkól z nauk zyka bialoruskĘgw latach szko1nM99O/1991-20 12/2013Rok szkolny Szkoła podstawowa „ Gimnazjum Liceum
L Liczba szkól Liczba szkol Liczba szkol
LLJ

-

19911992 46
- 2

19931994 41 I
- I 2

994 1995 42
19951996 43 [

- I 2
1996 1997 40
19971998 „ 38

- 2
98 I

_____

19992000 31 10 „ 2
2000 2001 26 I
200l2002 26 II 27 J002 200T 12
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14 2

1
__„j—t _„.

J 1)
— J

__
__

25

_____

2
20062007 25 14 3

Ei il:l9Q
2Ol122 3

201! 2012 I 23 15 3
H 2012 2013 23 16 3 I/I)dh daiic (ii wicIr,cdu Ia(ic/flc SLciiiu Iiii”rnidcji ( „uhIwwcI

Analiza liczby uczniow ucząc\ch się jęz\ ka bialoruskiego pozwala zau\ażyćsystematyczn\ spadek zainteresowania językiem białoruskim. co t\ tku cześciowo możnay\jaśnić zjawiskiem niżu dcmogratkzneo.

Tabela nr 3

Liczba uczniói cychsij2ka bialoruskie2o w latach szkolnych 199W1991-2012/2013Rok szkolny Szkola podstawowa Gimnazjum Liceum
Lic/ha UCzflIOu i Liczba UCZnJOU Liczba uczniow

19901991 3033
- 644

1991 1992 2878
- 630

1992 1993 3030
-

1993 1994 2904
- 692

19941995 31K)
- 78799519%3076
- 877

19961997 29Q4
-

—— 923
• 1997 1998 2744

- 966L

___

1999 2000 2220 345 1046
LH000200J780 LHLH2001 2002 I 806 894 842P „00””001 I 8”6

——I

__
___

2003 2004 1921 997 831
-JLLh 1766 1029

__

2005 „006 17”” 96”
• 2006 2007 1636 973 798

2007 2008 1593 948 798
9227

2009 2010 1463 859 788
2010 2011 1375 823 753

2011 2012 1383 790 48
320I3 1528 703 —LiokiItdaIIc I unciLt (cdli lat cn1ctw I !cn)u [nfoiinacii (Xiarmcj
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Tabela nr 3

Łączna liczba uczniów ucząc%ch się języka białoruskiego w szkołach podsławow\ ch
Łimnaziach w lalach 2002/2003- 2O12/2ąpolziałern na miasta igii

IW/lUtU :ciac.n: „c crtk.t U,:I,,1k:ce w ku ol,ii ni i

i2 I :12 „: 1; 2 2
„ \Itci,”kancou „0 O 1) 0 0 (I 0 O (1

Giiń,ia I 1111)111)1 [UIWdyUtCl I O „ (I O O O „ O O I „

hi:ńwJJNLIH 2 3 4 5 6 7 s 90 I .2
:\P.2 „ / „ / / •1 / / / #

2 2 2 2 212 2:2 2:12 2
OO O 0 O O 0:0 00
(I O I (I lj : I O I I

I 3 4 5 „ 17 I 8 9! 0j :2:5
- 20EbLnEgm BkPodI, i 318 -t

-

Cze,cmcha 25.I I l 131 24” 23 23 13 25 Iti 13. 9 16
175 79 170 16? 53 ISO 13% 29 129citekituiflIo jj 1,0 LI 08 101 Ii) 10” 100 91 9”

Hi” nówka
cm. Ha1ntntka 61.916 198 3 17 69 In „ Ino i4 3 131 139 454L%3

\ircu 19.23 149 146 115 II 13! 123 116 Iii 109 Ii)” -C
iI cit k:,

8I760 I i 08 ł I J_f ILjjjj_ 101)9 90
4.86,

- I 24iI(532J!6

________

28)0 I 18c)I I 25112 2693 I 255v „ 213 135 1 223 2129 2r3 2344J rudli 9hI c/cn 1 U Iai,oc nin te %At-,e O IJLIt”rukiej na p:odsl aw ic jed n oiiknw cli dtun cO Kura, tir” un, Owi j Ui B IJI?\ ni I Ok L L.

W takich aminach. jak: Czeremcha. Cz\że. Dubieze Cerkiewne. Kleszczcie. Narew.
Narewka. Orla, istnieje po jednej szkole podstawoweJ i jednym gimnazjum. polączonychw zespoły szkól. w których nauezan\ jest jęz\ k hialoiuski.

W gminie Czeremcha od wielu lat nauczanie jęz\ka białoruskiego nie jestkontynuowane na poziomie gimnazjwll. Z niepokojem należ\ prz\jąć zaprzestanie nauczaniajęzyka białoruskiego y roku szkollnm 2007:2008 w gminie Zabludów. xlraz z likwidacjąSzkoły Podstawowej IV Ryhołach. Dzieci z tej wiejskiej szkółki nie kont\nuowal\ już
nauczania języka cczstcgo po przeniesieniu ich do szkoły w Zabludowie. W gminiewiejskiej Hiełsk Podlaski dziala Zespól Szkól IV Augustowie. w którym prowadzone sązajęcia z ęz\ ka białoruskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. W gminie
Gródek zajęcia z jęz\ ka białoruskiego prow adzone są IV dw óeh placów kach: Zespole Szkółw Gródku (tworzy go SP i Gimnazjum) oraz IV Niepublicznej Szkole Podstawowej

Zalukach. Natcmiast IV gminie wiejskiej Hajnowka dLialają trz\ szkoły podstawowe i jednogimnazjum. w któnch nauczany jest język hialoruski. W gminie Szudzialowo jęz\ Rbiałoruski jest nauczany t\lko IV dwóch szkotach podstawowych. nie wprowadzono gonatomiasi do gimnazjum. Naeż\ jednak zaznaczyć, iż w tej gminie do szkól pO15tawoI\Ychzaczęto 88 prowadzać jęz) k białoruski dopiero od roku szkolnego 2004 2005. W rokuszkolnym 2W 1:20)2 język hia)oruski wpro\yadzono do szkoły podsta\yowej i gimnazjum
\ Bialow 112Ż\

Analizując konkretna lokalizację szkół. 8V któnch
można zaobserwować znaczącą różnorodność. wynikającą
Bielsk Podlaski organizacja nauczania języka białoruskiego

20.411:: oL2 542 59,) „0 542 S 4 51)1) 152

ilijiIt,iitL

/.ablnd,w .
tJ 35°

437 473

nauczany jest jĆZ\ k białoruski.
z ..tradycji”. Kiedy IV mieście
koncentruje sic t Iko \\ jednym
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ciągu placówek każdego szczebla edukacji. polożon} ch praktycznie na jednej posesii ZespoluSzkól z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i II Liceum Ogólnoksztaleącco
/ Białoruskim ięz\ kicm Nauczania. to w I {ąjnów cc nauczanie jest rozproszone po cal\ mmiescie i pi”owidzoiic citerech szkolach podsta\\o\\ych. trzech gimnazjach i u jednymliceum. Swoją specyńkę posiadu także nauczanie jęz ka bialoruskiego w centrumwojewodztwa podlaskiego — Białymstoku. w którym od 1995 r. następuje jeuo nieprzerwanyrozwój. co ilustruje poniższa tabela.

Tabela nr 5

Liczl.a placówek oraz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego w Białymstoku
n łatach 1995/1996-2011/2012

I.R”k „„kiIii Piycd,kIc i \iki, \„publ,c,:;:, (j,iiin,”riii \1 III [:.ą,ni ( lggIrii• II I U II\%Ia,11L!1 PILI911,Wd nr \„koii, 7 św niu kbwh )golii,kiL,] acc Iw nc,nióu[ ogólna Jjc,h1, 4 Ia\iwh P,d%Ianona n- ogólna I,oiba nawla%acli
„ i,iccil 014<03 kA. w (_\n fllO\\ l,.:jH
: ŁIo”niIiL% \IL[itlcOt
„ iii li

4001113

„lim I

- I
-

3t) (I I
31)

lI3i323f
211111 _1102 III<]] I II I46I
21102 20113 4l4l4614891-

- 562,ŁI32TtW04< 46”4”2
- 1i,5o1

- „(6ll42ll?I5
- 5911111 54VI% „

- ni
Lo343 I - 24I1<

- 136

_t/_< 8 2n09J Xi4% l_i l3(j_±/)j_L__jl(I4uijjl62j_ II I 4< 1 I 987010(2(110 77(i9 79<116, $t29< 21 <427< 9,5””h 21(5
- 21110 2(111 73( 7114531 455( 2445fl 7 I (87II” 27720112012 ° (<Oli 0 (4 )l 46 (Y%} 1<4 7< I<< 4)

66%i”j __o.4, „4I%%,iwdlti Kuraor,,,,,, C I%U 3t\ 14 1<131% lihIlki!

\li,”dźic, L Om Lii 1/kii

Na podkreślcnie zasluguje działalność Przedszkola Samorządowego Nr 11 z Potskiini Bialoruskim „Ięz\ kiem Nauczania w Białymstoku. będącego jcd\ną taką placów ką
W województwie. Należy pz tym zauważyć, iż oddziały przedszkolne z jezykiembiałoruskim w roku szkolnym 2011 2012 istnieją także przy dwóch niepuhlicinyeh szkołachpodstawowych w Orzeszkon je (gm Hajnówka) i Zalukach (gm. Gródek), gdzie rodzicewalnie przyczynili się do ich zorganizowania. W roku szkolnym 201 I 2012 w Orzeszkowiejęzyka hialoruskiego uczyło się 28 uczmow. tym 8 w oddziale przedszkolnym. w Zalukach34. w tym 13 w oddziale przcdszkoln\”n3. W roku szkolnym 2012 2013 w Orzeszkowie 24 (8).w Zalukach 33 (10 L Ponadto. w roku szkolnym 2012 2013 w oddziale przedszkolnymw Babikach jęz\ ka hialoruskiego uczylo się 6 uczniów.

Najmocniejszą strona szkolnictwa z jęz\ kiem bialoruskim jest to. iż statyst\ czniezdecydowana większość uczniów rozpocz\ nających naukę tego przedmiotu w szkoleod5taw0we kontynuuje ją do ukończenia licewi3. \\arto też zauważ\c. że w okresie od rokitszkolnego 2002.2003 do 2011 2012 w grupie szkól podstawow ych liczba dzieci ucząc\ ch sięjęzyka hialoruskiego spadla do 753300. w gimnazjach — do 74,950, a w liccach — do 88.520
Niniejszy, niż w p” padktl szkól podstawow\ ch i gimnazjow. spadek liczby dzieci w liceachwynika z tego, że do liceów w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. w których z zasady wszyscy
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uczniowie uczęszczają na zajęcia jęl\ka białoruskiego, idą dzieci nic uczące się
\\ gimnazjach języka bialoruskiego.

Główną lrczną zmniejszania sję w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczh\ dzieciuczących się języka hialoruskiego jest niż demograficzny. ohserw owany \V skali calegowojewództwa i krajLi (patrz liczb\ dzieci w szkołach z jęz\kiem białoruskim, ujętew tabeli nr 6). Szczególnie wyraźnie proces ten dot\ ka gminy wiejskie. Podobne zjawisko.chociaż w mnicjsz\m stopniu. można zaobserwować także w miastach powiaww\ch: BielskuPodlaskim i Hajnówce. Z t\ch tendencji wylamuje się jedynie Bia[\ stok. u kiói-ym jestwidoczny kierunek odwrotin. czyli wzrost liczby dzieci ucząc\ch się języka białoruskiego —także w warunkach niżu demograficznego <patrz liczby dzieci w SP i Gimnazjum ujętew tabeli 5). Omawiane zmiany obrazuje tahcb nr 6,

Tabela arb

Dynaniika zniiaa Ikzby szkół i uyzniów iicząyych się języka biaIoruskieo w latach szkonych
2002/2003-2012/2013

__________ ______

R L .rk I C „.„kt I\ hdLW (I /I
Liczba L ciba t”c”ni Lic,ba Liczba ic;nii I”cza zktI I Liczba Jc/a liIrukic2.I JkOł Ic;accł]Ic „kI [lt/ac”cJl iC uc/T1Iy

cn ka ci ka
biaIortjkicun bi;iłorw.kiciii

I
1130 iaiiclI O 130 io:icli
ba iiczLii 02111011 it/hj

---

Uyiiioo
„I:

215Ii4
$3

2011420115 13 VbNI36I%l 4 Ib4i3O.3°n) 2 52(, 3o28

I1h ° fli 4 2 25 44

lIlI% I” )I 3 41 l
I I3S21 239]

201)82009 21 145N131).ÓSflnl 4 9lć393I 3 777 2911
2

I - - —
-c-_--

-

21H1921110 131 I2a42 . l0:42.tE°ol _—I „—!I 2911

________________

I 1)17?—

-

2(11021111 2? 1335 I $23 3 53 241?

I 20(2 2 I33 5 0”I 2

fl28 l3 3°45

i-dm Kiiialnriiiiii bal lalI II I(iih ilp%IlIklI
\\ io blich n1ka,ant pnccIltlo\ udzibil lic/11100 LIc/cIłc,al;lclcIl 1(0 /acc ki 1czka hIIlrloklcLl O NI1IIIILII dii nuoluci ic,h IlczohiwOn,” icibc %-„/\akich tic/niiw w II cii izkolicbi

-k :_ic%p4 il,cd,\k;LIli\ o (hal loIkIk,,
uzw:idaiic W rJnia ic od dainch ik%lclI)[I Iiiliiniiiac,i I i\i alund. cii II/d U\ uLic” ru,n@h,lc?i kIn/LI

Pomimo powojennej wieloletniej i licznej migracji Białorusinów do różn\ chośrodków w kraju. nie zorganizowano nauczania jęz ka hialorLlskiego w takich ośrodkach.
jak np.: Warszawa. Lublin. Szczecin. Kraków - Gdańsk. Bez wnikania w przycz\ in takiego
stanu rzeczy należy stwierdzić, iż świadczy to o szybkiej asymiłacii osób namdowosci
hialoruskicj. które migrowały poza teren obecnego województwa podlaskieo.

Jednak barcłzicj niepokojąca jest sytuacja istniejąca w części gmin woj. podłaskiego.
gdzie nie su zorganizowane zajęcia z języka hialoruskiego. a w których wedlug Narodowego
Spisu Powszechnego z 2002 r.. narodowość białoruską zadeklarował znaczący odsetekmieszkańców. np.:
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- Boćki (114 osób, czyli 8.11% ogółu mieszkańców).
- Juchnowiec Kościelny (496 osób, czyli 3.95% ogółu mieszkańców).
- Krynki (117 osób, czyli 3.20% ogółu mieszkańców).
- Mielnik (116 osób. czyli 4.1 700 ogółu mieszkańców).

— Milejczyce (310 osób. czyli I 3.09°c ogółu mieszkańców).
- Nurzec Stacja (805 osób. czyli 16.36% ogółu mieszkańców).
— miasto Siemiat\czc (236 osób. czyli 1.51% ogólu mieszkańców).
— gmina wiejska Sieiuiatycze (181 osób. czyli ł72% ogółu mieszkańców).
- Supraśl (387 osób. czyli 3.22°o ogolu mieszkańców).
- Wyszki 109 osób. cz li 2.10% ogółu miezkańców ).

Zabłudów (990 osób. czyli 8.18% ogołu mieszkańców).
W większości wymiemonych gmin nauczanie języka białoruskiego przestato

Funkcjonować w tatach siedemdziesiątych XX wieku i dot\chczas już się nie odrodziło.

11.3 System zarz4dzania i finansowania oświaty
Z dnicm I stycznia 1999 r. niemal wsz\ stkie zadania oświatowe i w\ chowaw eze

przekazanc zostah samorządowi terytorialnemu. Srodki flnansowt na realizację przez
jcdnostki samorządu terytorialnego zadań związan\ ch z prowadzeniem szkól reałizując\ch
zadanie podtrzym\ w unia tożsamości narodowej. etnicznej i językowej uczniow należących
do mniejszości. są zagwarantow anc w dochodach samorządów tentorialnych. Jcdn\m
/ dochodow jednostek samorządu terytorialnego jest część oświatowa subwencji ogólnej.

Zgodnie z ait. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
tertiorwlnego (Dz. U. / 2010 r. Nr 80. poz. 526. z późn. zm.) w\sokość części oświatowej
subwencji ogólnej dla wsj\stkich jednostek samorządu tentorialnego wstała corocznie ustawa
budżetowa. Szkob publiczne prowadzone przez jednostki samorządu ten tonalnego
hnansowane są m.in. ze środków z części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanych
jednostkom samorządu ten tonalnego. Część oświatowa subwencji ogolnej. po odliczeniu
rezenyy ustawowej. pozostającej w dyspozycji ministra Hnansów. rozdzielana jest
na poszczególne gminy. powiaty i województwa według zasad uwzględniających t\ p
i rodzaje szkól prowadzonych przez jednostki samorządu tentorialnego oraz liczbę uczniów
w tych szkołach i stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego prowadzących w roku szkoInyi 2012 2013 szkoły z nauką języków
mniejszości narodowych i etnicznych oraz jzyka regionalnego zostały określone
na podstawie:

— rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r.
W pJoW IC SJ)OS()hII J)O( /:/ti/it Cą.%CI OSHI(IIOWC/ s iihnencj/ ogohie; c/Iti jednoxrek
sal;zoccu/zf ten ioriahwgo ii roku 2013 (Dz. U. z 201 2 r.. I 541).

— danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczegółn\ch
stopni awansu zawodowego. wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

— danych statyst\ cznych dotyczących liczh\ uczniów w roku szkolnym
2012 2013. \y\kazan\ch w Systemie Informacji Oświatowej (wedktg tttnu
na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.)
zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Do 2012 r. w ałgon tmie podziału części oświatowej suhw cncji ogólnej
funkcjonowały dwie wagi (P9

— 0.2 oraz PlO — ł .5L które służyl\ naliczaniu dodatkow\ch
kwot z tytułu zwiększonych kosztów prowadzenia szkól organizując\ ch naukę jęz\ ka
mniejszości. własnej historii i kułtun oraz geograłii państwa. z którego obszarem
kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.
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W wyniku przepro adzon\ch zmian \V s\stemie ttiiansow ania. w toku 2013
obowiązują czter\ waLi. Trzy wael (PQ. PlO i P 1) zależą od lącznej liczb\ ucziliow
w szkole. ktćrz\ uczestniczą w zajęciach / W mienioiwcli przedtinotow. Wagi te dot\ c/ą
również uczniów ucząc\ch się języka regionalnego oraz uczniów romskich. cHa któnch
szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukac\jne. Waga P12 Jest natomiast 7\\ iązana
ze sposobem nauczania języka i don czy uczniów oddzialów i szkól z nauczaniem w języku
lumejszości narodowej lLLh mniejszości etnicznej bądź w jczyku regionaln\m oraz uczmow
oddzialów I szkól. w których zajęcia edukac\jne prowadzone są w dwóch językach: polskim
orazjęzyku mniejszości lub jez\ku regionalnym. będącym drugim jęz\ kicm nauczania. Waga
n nie /akz\ od l9uznej lLzh\ uczniow w zkolt ucz 1L\ cli sic jez\ ka Innlcp%”ocl lub e”
rcgionalnego.

Zasady stosowania opisan\ ch w\żej wag w odniesieniu do uczniów uczących się
języka mniejszości narodowej. mniejszości etnicznej lub jęz\ka regionalnego oraz uczniow.
dla których szkola podejmuie dodatkowe zadania cdukac\jne. przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 7

Szkoła podstawowa U84 I

G iinnazj nin szkoł\ ponadi uriaział ric Lt42
I

Hzkoa podstaw owa U 60

I (iiriinazuiii i szkoh ponadimnazialiie tJ30
—

„Szkoła podstaw owa 60KL: 84

pii=1”RJjmnhziuflhlsLkoł\ pOOl?I

Bez w pł\ wuj F i2””.
I

ponadgimnazi a Inc
-

OpuicoaanL- mi pod[_iu L „r,cpiww ro/ptl,zitlenIa \IiIli%lui I dukacjr \artidowt”i / dnia 21k 1rLltlflui 21)12
praw ic piotiti podziali czcsci ow kilowo uhwcricii ocoijici dla cdno\lck -anior,iiiti Wr (kii lubego W roku 21) 3 Dz L. z 2012 i..

p; 1541

że algorytm podzialu subwencji oświatowej pomiędzy
terytorialnego i zastosowane \y nim wagi przeliczeniowe
wysokości subwencji ze względu na

przez samorząd\ Algorytm
na poszczegolne szkob . placow ki czy rupy w datków. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustaw z dnia
13 listopada 2003 r. O c/ochockich jc”dios/iąc scl;;;or:cu/u /criwriu/ncgo (Dz. U. z 201 O r. Nr 80.
poz. 326. z późn. zm.) o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytulu subwencji ogólnej
(w tym również części oświatowej I decduje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego.

W efekcie stosowania systemowego wspierania ikansowego tych jednostek
samorządu terytorialnego, które orLanizują w szkolach dodatkowe zajęcia edukac\jnc
w ramach podtrz\ inywaiiia tożsamości narodowej i jęz\ kowej mniejszości narodowych
i etniczn\ch. zostaly przekazane samorządom prowadząc\m szkok z nauką jęz\ ka
hialoruskiego następujące kwoty uzupelniające część oświatową subwencji ogólnej w zł):

Tp szkoł\

Zasady stosowania wag P9. PlO. Pił i P12
łacina liczba uczniów uczac\ ch się ez ka
mniejzosdi lub yeLionancL!o lub łączna liczba \Vaga
uczn ów r-omsk ich obi ęnc li dodatkow \ ni i
zautaruanii edukacyi nymi (L )

Trzeba jednak podkreślić.
poszczególne jednostki samorządu
siużą w \ląeznie cki zróżritcow ania
prowadzonych bądź dotowanych

różnorodność zadań
nie dzieli środków
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TaIcla nr 8

D kowe Lw o su bwenci ośw iatowcj naliczone w kitach 2006-2013
\Vaga P9 02 \\aga PlO 1.5 Łączna kwota Kwota uhwencjiRok Liczba I Kw ola w zł ticzba Kwota w zł naliczona dla o,w latowci nallczonauczniów uczniów L1c7n10w wagami 09 i P I C dla

1111i1cl SLOŚC \\ sl\SlkiCIl LLcziIióWI
białoriiskie w zł mniejszości narod.

i ctniczmnch — W /Hooó. 2528, 553305 Id2 5274 644 6 827 950 992377082007 2320. 1556196 I l09 5843710 7399906 114599491

_________________

1649 8 818 13 580 59 I
2009 20S2 i 719658 1221 b 170501 990 1i9 170197040
1iCfl28. 8 216!6CFiT

lljj 884 048 1037” 8166 682 10 050 731 226185997
i8790 jj2 940W 05 J 1273 995 270 48

\\aa P9—02 Waua PlO-1.5 \yzma Pl 1=12
-

-„o 13 i
1.ictki Kwota LCIbJ Kwota Lk,n Kwuta 1%Q 176 886— tIL/HkW muc,”Hk I u,ii”w I

— —

-

_______

W
/ 12 209 1051710 1852 719 6150 616 4206

„„137 „404

______

564

______ _________I

JrndIo \lIIIoĄer\[wo I dukaci: \ankkuc

11.4. Treści nauczania
W 2009 r. wprowadzone zostaly zmiany dotyczące treści nauczania szkolnego.w wyniku czego xy roku szkolnym 20 12”201 3 ohowiąz\waly rownolegle dww podstawy

programowe:

— podstawa programowa, określona przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r spnzlI-ie pod tcnii
/0g,”tt1flo hej I rchoiciiiiti p;t(cLckoblego o,cc kcicdecnui OgnI/IŁ”go
npo.ccegóbneh flpLieh ickól (Dz. U. z 2012 r.. poz. 977). która XV roku
szkolnym 2012 2013 obejmowała 1. Ił. III i IV klase szkoły podstawowej
klasy I—III gimnazjum ot-az I klasę liceum ogólnoksztalcacezo. technikum
I zasadniczej szkoly zawodowej.

- podstawa pyo2raniowa określona przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Spoilit z dnia 26 lutego 2002 r. W .j)i”cflh”It> poci ruit V piogrcii;iowej
uayInni”cnlfci jn”:eiickol;wgo I ks:ioleenici ogólnego w pocc:egohn-ch npaeh
\:kól (Dz. U. Nr Sł. poz. 458. / pó?n. zm.). która w roku szkolnnri 2012 20)3
b\ la realizowana XX pozostalych klasach szkoty podstawowcj i szkól
ponadgimnazjalnych.

Obie ró\\l\olcgk ohowiazulace podstau\ progranhawe ohen1ta1ęz\k mniejszościnarodowej lub etnicznej. W nowej podstawic iostab wyodrębniomw przedm3ot\ język;nniej.cosei ;uuyckniej lub e/Jucznej oraz „ęa-k rcgioiudm- -— jęnk kacubski.
Obie podstawy programowe w części dotyczącej jęz\ka mniejszości narodowej lubetnicznej zostaly opracowane pucz zespól roboczy skladąjqcy się z naucicieliwytypowanych przez środowiska poszczególnych mniejszości narodowach i ctnicznych

w Polsce (w tym również przez mniejszość bialoruską).
Podstawa programowa okrcśla ohowiąiującc na danm etapie ksztalcenia celc i trcści

nauczania oraz umiejętności. a także zadania w chowaw cze szkoly. które są uwzlędnianc
y programach wychowania Jrzcdszkocgo i w programach nauczanha szkolnego i które
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umożliwiają usalenie kryteriów ocen szkolnI ch i w\mailań caLami nacljnl cit Program\
dopuszczane do uż tku w szkole i podręczniki dopuszczane do UżI lkLL szkolnego musza
spelniać 1% moti zgodności / podstawą programową.

Zgodnie z 9 rozporządzenia Ministra Edukacji \aiodowej i Sportu / dnia
I 4 listopada 2007 r. u” spranie uwzuikou / spoyobzt ut] oinwcuihi jnnc pi:edckolas:kob
I p/UŁOWkI jwh/kziw Ć1(hiii Uiii0±//ltUłKfCYLh J uh/(i:i IJI\WU ue flOCHCILI !p±\Lmucre;
fl(ji()(h)i rej, eDzie izej I ka jtou ej zit:fliou iutle±cic ch /o zzzzzlefcości ikizOclOUi cli I etlitcin c/z
ozu: Npo/ec:uzosc; ])c)sluuguytfee; JŁ j”akIflhi zegunucubniuz ( Dz. L L 20 4. poz. 263. j.I.)
nauczanie języka mniejszości. jęz ka regionalnego. wiasnej historii i kultun oraz geogral5i
państ\ya. z którego obszarem kulturowym utożsamia sie mniejszość narodowa. odhyw a się na
podstawie programów nauczania dopuszczon\ eb do użytku \\ szkole przez d\ rektora szkoły
oraz podręczników dopuszczoinch do użytku szkolnego przez ministra lI iaściw ego do spraw
oślI iaty i wychowania, zgodnie z przepisami II sprawie dopuszczania do uż\iku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
do użytku szkolnego podreczników

11.4.1. Programy szkolne
Określone IV podstawie programowej cele, treści oraz szczcgólowe wymagania

odnośnie nauczania języka mniejszości i języka regionalnego stanowią naterial w”\jściowV
do opracowywama przez iląucz\eieli programów nauczania języka hialoruskiego dla
poszczególnych etapów edukae\jnych.

Kw estie związane z opracowaniem i dopuszczaniem prouramow nauczania
i podręczników szkolnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 I czerwca 20 I 2 r. ii NJn”ciliIe Lkzpiis:cLolicz c/o zu±ytkz, u cku/e /nog;cznioil
ufl”hOliU/uiU pr:ecicko/nego I pi”og;”ćuzzów 1k/lic :cuiiu cn”cc c/Oplts:c:cl;7uI c/o ażi tki, ckohiego
p(nb”ęczzikoli (Dz. U. z 2012 r. - poz. 752).

Program nauczania języka mniejszości jest dopuszczany do uż tku II danej szkole
przez cl\ rektora szkol\. na wniosek nauczyciela (lub nauczycieli). Nauc;\ciel może
zaproponować proarąm opracowany samodzielnie lub we wspólprac\ z mmmi
nauczycielami, może również zaproponować program opracowany pucz innego autora
(lv wersji oryginalnej lub z dokonanymi zmianami). Zaproponowany przez nauczyciela
program nauczania języka. opracowany zgodnie z zaleceniami i wymaganiami określonymi
w 4 ust. I przywalanego rozporządzenia, powinien bć dostosowany do potrzeb
i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. D\rektor szkoh. przed dopuszczenieiri
programu do użytku w danej szkole. może zasięgnąć opinii ilaucz\ciela danego przedmiotu
(ze stopniem nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), konsultanta lub doradcy
metodycznego, zespołu nauczycielskiego. zespolu przedmiotowego tub zespotu probleinow o—
zadaniowego.

Opracow wane przez nauczy cieli programy do nauczania wIasnej historii i kultury
oraz geografti państwa. z którego obszarem kuliurowym utożsamia się mniejszość narodowa
zawierają usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danego przedmiotu.
w\kraczająceh poza zakres okreśion\ II podstawie programowej kształcenia ogólnego.
z uwzględnieniem zaleceń dwustronn\ch komisji podrecznikow\ch oraz ininch komisji
i zespołów cło spraw podręczników. dzialając\ ch na podstaw ie nliędz\ panstwow\ch umów
dotyczących wspólpraey w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodow\ch
UNESCO.



114.2. Podręciniki szkolne
Podręcznik przeznaczony do nauczania języka hialoruskiego zawiera

usystelnat\ zowaną prezentacje treści nauczania. uietch w podstaw w programowej. w ezCsCi
dotyczącej języka mniejszości narodowej hlh\ etnicznej.

Podręcznik do nauczania hisiori i geografii przeznaczony dla mniejszości narodowej
zawiera usystematyzowaną prezentację treści z zakresu nauczania danego przedmiotu.
w\kracząjąe\eh poza zakres określon\ w podstawie pron mowej. Powinien uwzględniać
zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowrch oraz inn\eh komisji i zespołów do Spraw
podręczników. dzialających na podstawie międzypaństwow ych umow dotyczących

spóŁpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodon ych [NESCO.
Podręczniki są dopuszczane do uż\tku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

ZgŁoszone przez wydawców podręczniki są przekaz\w ane do zaopiniow unia przez
rzeczoznawców. Warunkiem dopuszczenia podręcznika do uż\tku szkolnego jest uzyskanie
trzech pozytywnych opinii: dwóch opinii merytoryczno—dydaktycznych oraz opinii jczykowej.
W przypadku podręcznika w Formie elektronicznej opinia menton czno-dydaktyczna zawiera
również ocenę spelnienia przez podręcznik w magan\ch warunków techniczn\ch.

Sukcesywne wprowadzanie w kolejnych klasach na poszczególnych etapach
nauczania nowej podstawy programow ej wmaga opracow ania przez środowiska
oświatowe mniejszości narodow\ eli etniczn\ ch oraz spoŁeczności kaszubskiej
— we wspolpracy z w\dawcami — nowych. zgodnych z ohowiązując\mi wymogami
podręcznikow szkoln\ch. aż do skompletowania peŁnej okrty dla wszystkich poziomów
edukae\jnyeh. W klasach które nie zosialy jeszcze objęte nową podstawą piogramow ą.
obowiązują nadal podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego do dot) ehczasowej
podstawy programowej określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r Y sprcn lic pockrui T pJOgJ(iiiiOnej hr(houcznici J)J”fl”ćbCItOhlc”g()
I kciu/ci,k, ngOhWgO H jncczcgohnch flj cich szkól (Dz. L. Nr 51. poz. / późn. zm.).

Dotychczas wydane podręczniki przeznaczone do nauczania wlasnej historii i kultury
oraz do nauczania geografii kraju z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniehzosc
narodowa, które iawierają treści nauczania z zakresu danego przedmiotu wykraczające poza
zakres okreś[on\ podstaną programową oraz podręczniki i książki pomocnicze. takie jak
slow niczki terminów z zakresu poszezególnch przedmiotów nie utraeily swojej aktualności
i nadal mogą być wykorzyst\ wane w klasach objętych reformą programową.

Nauczyciel ma prawo wyboru podrecznika spośród podręczników dopuszczonych
do użytku szkolnego. zamieszczonych w wykazie podawan\ m do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.go\.pl.

Wykaz podręczników dopuszczonych do nauki jęz ka biaŁoruskiego jako jez\ ka
mniejszości narodowej. do nauki własnej historii i kultun oraz podręczników będących
w trakcie przygotowywania przedstawia się następująco:
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Tabela nr 9

Podręczniki dopuszczone oraz hęące w trakcie przygotowywania

_______

-

______ ______ _____

- Szkola_podstawowa

______ ______ _______ ______

-

I etat) edukac\jn\ Wa\\ rzeniuk. A. Lemantar. Podręcznik do nauki języka hialoruskiego
dla klasy II szkoly podstawowej. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i N1lodzież Ucząc\ cli się Jęz\ka Bialoruskiego AR-BA. nr
dopuszczenia 6342 2013

_______ ______ ______ _____

Wawrzeniuk A. Scenariusze lekcji do nauki języka hialoruskiego dla
ktas\ I szkoly podstawowej. Stowal7\ szenie na Rzecz Dzieci
1 \lIodzicż cząc\ch sic Języka BiaŁoruskiego AB-BA
\Vaw rzeniuk A. Kruhahod. Podręcznik do nauki jczyka hialoruskiego
dla klasy III szkoh podstawowej. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i\liodzież\ Vczących się Jęz\ka Bialoruskiego_AB-BA

_____

li etap edukacyjiw

______ _____ ______ _____ ______ ______ _______ ______

______ _______ _______ _______

Gimnazjum

______ _______ ________ _______

111 etap edukac\jny -

_____- ______ _______

Szkota ponadgimnazjalna

_______ _______ ______

IV etap edukacyjny Sienkiewicz O. Radnaja litaratura. Literatura ojczysta. Podręcznik do
hialoruskiego literackiego i kulturalnego ksztalccnia dla uczniów klas I
szkól ponadgimnazjalinch. Fundacja im. Księcia Konstantego

____

-

_____

Ostrogskicgo. lir dopuszczenia 66 l/l 2013

____ ____

Grygoruk J.. Radnaja Literatura. klasa II liceum ogólnoksztalcąccuo.
Literatura wieku XIX i XX. Podręcznik do nauczania języka
bialoruskiego. Fundacja mi. Księcia Konstantego Ostrogskiego

_______ ______-

(w trakcie opracowywania - plan na 2014ml -

______ ____-

Karczewski J. Radnaja Literatura. klasa 111 liceum ogólnoksztalcącego.
Literatura w spólczesna. Podręcznik do nauczania języka bialoruskiego.
Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (w trakcie

I______

_______

-

opracowyw ania
— P1 n-a 1014 r.)_______

______

Iwdhi: \lin,wilwn d,,bsci \ardowci

11.4.3. Finansowanie podręczników i książek pomocniczych dla mniejsiości narodowych
i etnicznych

\Viększość podręczników dla mniejszości narodowych i etniczn\ch w Polsce to
podręczniki niskonakładowe. o w\ sokich cenach jednoslkow\ ch. Finansowanie z hudzetu
państwa wydawania tych podręczników ma na celu w ownanie szans uczniów należących
do mniejszości. w stosunku do ogólu uczniów i udzielenie pomocy rodzicom w
zwiększonych. ponadprzecictnych kosztów związanych z dodatkowymi zajęciami slużącymi
podtrz\ l1)ywaniu tożsamości narodowej ich dzieci.

Zgodnie z art. 13 ust.5 ustaw z dnia 7 września IQQ I r. o \rswnhie niihar podręczniki
szkolne książki pomocnicze do ksztalcenia uczniów w zakiesic niezhędn\ ni
do podtrz\ mywania poczucia tożsamości narodowej. etnicznej i jęz\ kowej mogą h\ ć
dof5nansowywane z budżetu państwa z części. której dysponentem jest minister wtaściw\
(10 spraw oświat) i w\chowania. Powyższy przepis. w prowadzony w 2003 r. spowodowaŁ



konieczność uściślenia zasad dOtiflansO\\ ywanla podrczników dla mfliejszOsc”i flarodow\ch
I etnicznych.

Ministerstwo Edukacji \arodowej flnansujc wsz\ stkie koszty Z\yiąziflC
Z przygotowaniem, opracowaniem i wydaniem podręczników i książek pomocnicz\ch
przeznac/on) ch do ks7talcenia uczniów deklarujących przynależnosc do mniejszości
narodow ych i etnicznych oraz spolecznosci posluująccj się jęz\kieln rcgionalnym.
Zakupione podręczniki i książki pomocnicze. przekazywane są do bibliotek szkolnych
z przeznaczeniem do wykorzystania przez kotejne roczniki uczniów, natomiast od 2010 r.
wersje elektroniczne poszczeuoln\ ch i\ tulow. za zgodą wydawców. są zamieszczone
na portalu edukac\jn\m Scholaris. Diięki kimi naucz\ciele i uczniow ic mogą korzystać poza
w\daniem podręczników w wersji tradycyjnej również z elcktroniczncj lbrmy tych
podręczników.

Ministerstwo Edukacji \arodowej ustala corocznie wykaz podrcczników objętych
linansowaniem. po przedstawiemu ofert przez \yydawnictwa. biorąc pod uwace
zapotrzcbowanie szkól na poszczególne tytuły podręczników ustalone przez kuratorów
oświaty oraz możliwości finansowe ministerstwa.

W pierwszej kolejności dofinansow\ wane są podręczniki do nauczania jez\ ka
mniejszości narodowej, historii i kultury oraz geografii panstwa. z którcgo obszarem
utożsamia się mnicjszość narodowa. umożliwiające podtrz\ mywame i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej. etnicznej i jęzkowej.

Zasady obow iązującc przy rozpatnwaniu wniosków o dofinansowanie podrecznikow
zostały sprcc\ zowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach realizacji
zalcceń pokontroInch \ąjw yższej Izby Kontroli. po przeprowadzonej w 2004 r. kontroli
funkcjonowania szkół mniejszości uarodow\ ch i etmczn\ch.

clv te rzed s t awiat sic nast co
I. Resort oświaty dolinansowuje podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego na nlocy

odrębn\ ch pi-zepisów jako podreczniki dla mniejszości narodowych i etnicznych. prz
ez\m w prz\ padkti podręcznika do nauki jęz\ka mniejszości narodowej nie może on
posiadać rów nocześnie drugiej kwalifikacji jako podręcznik dn nauki tego języka jako
obcego.

2. W pierwszej kolejności dofinansow\ wane są podręczniki. które:
ą przeznaczone do nauczania języka mniejszości oraz własnej historii

i geografii panstwa. z którego obszarem kulturowym utożsamia się
mniejszość narodowa.

— są jedyn m dostępnym t\ tulem w w kazie podręcznikow na poziomie
danej klasy lub etapu nauczania.

— nie przekraczają nakładu 1500 egz. w ramach jednorocznego
zapotrzebowania. a ich cena jednostkowa przekracza o więcej niż 50%
średnią cenę podręcznika do kształcenia ogólnego obecnego na rynku.

3. W drugiej kolejności dohnansowywanc są książki pomocnicze tnp. siowniki. poradniki
metodyczne itp.).

4. Podręczniki stanowiące kolejną propozycje w ołercie dla danej klas\ etapu nauczania
oraz podręczniki o cenie jednostkow ej niższej. niż określona w p2 mogą h\ ć
dotinansowywane po wydaniu wszystkich pozycji niezbędn\ ch do nauczania jęz\ ka
dla poszczególnych poziomów nauczania, których brak jest obecnie w wykazie
podręczników dla mniejszości narodow\ ch i etnicznych.
Opracowtuąc powyższe zasady Ministerstwo Edukacji Narodowej kierowało się

zalożeniem . że celem dofinansowania podręcznikow dht mniejszości narodow\ ch
i etnicznych jest udzielenie pomoc\ rodzicom w Ponoszeniu zwiększon\ ch.
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ponadprzeciętn\ cli kosziow związan\ eb / dodatkowymi zajęciami shiżącynii podtrz\ n1LfliUtożsamości narodower ich dzieci.

11.4.4. Rzeczoznawcy

Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego programow i podręclniko\y s,koln\ch
jest uzyskanie poz\t\wflych opini mer\lOrycznO—d\daktyczn\ cli sporządzonych przezrzeczoziiiiwców. \\ celu realizacji pow \ ższej procedur do recenzowania pmgramow
i podręczników zostali powolant urzędowi rzeczoznawt\. któnch listy są dostępne na stronieinternetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Warunki, jakie muszą spelniać OSoh\ wpis\w une na listę rzeczoznawcow do sprawprogramow oraz liste rzeczoznawców do spraw podrczników zostaly określone prpmmrozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 V. \\ spnhiiiecloJ)ii:c:ttJ?/u do zt± iku it szkole pi”ogi”ctnzóii :yehowwiu pcetls:l ol;iego / jnygi”unzot;iuite:cmia oni: clop,t.cccuz/ci do u±iiku szkolnego podi”ęcnikoii (Dz. U. z 20 12 r.. poz.752).
Rekomendacji kandydatów na rzeczoznawców do spraw podręczników mogą udzielaćstowarzyszenia naukowe, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk.Polskiej Akademii Umiejętności.
Listę rzeczoznaw ców do spraw podręczników języka hialoruskiego zaw ternzalącznik nr 3.

11.5. System oceniania i egzaminowania
Przepisy dot\ czące oceniania i egzaminowania uczniow zostal\ określonew rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. i

iiw”itnkmi i sposobić oceli/u un. kkisijikoitonk, / pnnnoityniu ztc;iknr J slz,ehc,ci ot”ci:jntejnowcuLw;iu spi”tnid:hmóir J eg:oi;;oi6i t cko/och puh/Je:in ch ( Dz. U. Nr I 83.poz. 562. / późn. zmi.
Począwszy od roku szkolnego 20012005 wszedl w życie przepis. zgodnie z którymuczniowie klas z nauczaniem w języku mniejszości narodowej (jako w kladowm) mogąprsępować do sprawdzianów po szkole podstawowej. egzaminu po giiYinazjumlub odpowiedniej jego części. organizowanych w tym języku.

11.6. Konkursy i olimpiada języka bialoruskiego
Ważnym elementem podnoszenia jakości nauczania jęz ka hialoruskicgo są konkursyprzedmiotowe dla uezniow szkól podstawowych i gimnazjow. organizowane przezKuratorium Oświaty w Bialymstoku oraz olimpiada języka hialoruskiego dla uczniów szkólponadimnazajln\ ch. której dwudziestą edycję organizuje w roku szkolnym 2013 2014Katedra Bialorutenist\ ki Uniwersytetu Warszaw skiego. Celem konkursów i olimpiad jestposzerzenie wiedzy z zakresu literatury. języka. kultury, nauki o spoleczeństwie. a takżepoznawanie polsko—bialoruskich związków literackich. językowych i kulturow cli.Na podkreślenie zasluguje fakt. iż olimpiada jęz\ ka hialoruskiego jest jedyną w Polsceorganizowaną dla języka mniejszości narodowej

11.7. Nauczyciele języka bialoruskicgo jako języka mniejszości narodowej (doradztwo
metodyczne)

Informacja na temaT nauczycieli języka hialoruskiego zalrudnion\ ch w różnych typachszkól. wedlug poziomu w\ksztalcenia.
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11.8. Rola organizacji pozarzdo\nch hialoruskiej mniejszości narodowej w oświacie
białoruskiej.

\Vaziią rołę w s\ stemic ośw ial\ w Polsce \\ zakresie pod ziri”w ania poczucia
tożsamości narodowej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów mniejszości białoruskiej
odgrywał i odgr\ wa czynnik spoleczny. a W t\ ni białoruskie organizacje społeczne.

Po 1989 r.. wraz z rozwojem sektora pozarządowego w Polsce. także \\ środowisku
białoruskiej mniejszości narodowej. otworzUy się nowe możliwości wspolprac organizacji
białoruskich z placowkal]ii oswiatowo—wyehowaw ezymi i organami prowadzącmi szkol\
(jednostkami samorządu terytorialnego) Jako przyklad może posłużyć społeczna iliicjat\wa
z połowy lat 90. XX wlekLi organizacji w Bial\mstoku ciągu nauczania języka hialoruskiego
na wszystkich etapach ścieżki edukac\jnej od przedszkola do poziomu licealnego.

Białoruskie organizacje społeczne oferują dzieciom i młodzieży wiele zajęć
edukae\jnch. organizujac np.: chóry i zespol\ muzyczne, zajęcia teatralne, muzyczne.
recytatorskie. plastyczne, warsztaty dziennikarskie. ząięcia etnograficzne. Dzięki
proponowanm formom prac\ pozalekc\jnej i pozaszkolnei młode pokolenie Białorusinów
w Polsce może rozwijać własne zainteresowania oraz zdobywać dodatkową wiedze.
nieobecną w ohowiązującx m prouramie nauczania i wTchowania.

Organizacje spoleczne akt\ wilie propaguą ideę kult\ wow ania tożsamości narodowej
w lokalnych środowiskach białoruskich. a także Pełnią ważną rolę integrac\jną rodziców
dzieci uczących się jęz\ ka bialoruskiego.

Ze względu na spec\ likę funkcjonowania w systemie ośw jaty zagadnień związainch
z podtrz\mwaniem poczucia hialoruskiej tożsamości dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniow. niezbędna jest wspolpraea organizacji spoleczn\ch z kierownictwami placówek
oświatowo-wychowawczych i organami prowadzącmi szkoly. w ocenie organizacjipozarządowch polegająca m.in. na zapewnieni im wplywu na wybór tychże kierowników
(dyrektorów). Nieodzowna jest również bieżąca współpraca administracji oświatowej
(rządowej i samorządowej) z organizacjami białoruskimi — w szczególności w zakresie
nadzoru nad procesem nauczania jęz\ ka białoruskiego. realizacji zagadnień z zakresu historii
i geografii Białorusi oraz edukacji regionalnej.

\yypada też wspomnieć. że na początku lat 9(). XX xv ze środowiska organizacji
białoruskich wyszla inicjatywa programów edukacji międz\ kulturowej. skierowana do całej
spoleczności uczniowskiej blego woj. białostockiego — bez względu na narodowość.
Realizacja takich programów miałaby służyć przelamywaniu panujących stereot\ pów
i przeciwdziałaniu nietolerancji wobec hialoruskości. gdxż cz\nniki te po Ił wojnie światowej Ib\ h jedn\ mi z głównych przyczn asymilacji Białorusinów zamieszkująech
Białostocezznę. Problem edukacji międzykultwowej stal się tematem d\ skusji w lad,



województwa podlaskiego w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie aktami nietolerancji,
skierowanymi przeciwko mniejszości białoruskiej, takimi jak np. zniszczenie dwujęzycznych
tabłic w gminie Orla.

Organizacje pozarządowe powinny być jednym z podmiotów realizacji Strategii
rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce. Udzial środowiska białoruskiego
w procesie nauczania i wychowania powinien być zauważany i wysłuchiwany przez
administrację rządową i samorządową oraz znajdować wsparcie finansowe dla
podejmowanych przez nie inicjatyw oświatowych. W obecnym systemie edukacyjnym
xy Polsce oferta organizacji pozarządowych dla dzieci i młodzieży białoruskiej stanowi
w znacznym stopniu szansę na poznanie i rozwijanie własnej kultury i tożsamości narodowej.

III. Propozycje działań i rozwigzań — zalecenia

1. Rozwiązania docelowe

1. Model docelowy: zapewnienie ciągłości edukacyjnej w zakresie
podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej od przedszkola
do szkoły ponadgimnazjalnej w miejscowościach zamieszkałych przez
mniej szość bialoruską.

2. Model docelowy: utworzenie w Uniwersytecie w Białymstoku etnotilologii
bialoruskiej.

3. Model docelowy: cykliczne wydawanie fachowego. hialomskiego pisma
oświatowego.

2. System zarządzania i finansowania oświaty

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważy opracowanie systemowego
rozwiązania, dzięki któremu na nauczanie języka białoruskiego
xy przedszkolach przekazywane byłyby środki z budżetu państwa.

2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie corocznie publikowao
na stronach internetowych opracowaną przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej informację na temat wysokości części oświatowej subwencji
ogólnej przeznaczanej na realizację przez jednostki samorządów
terytorialnych zadań związanych z nauczaniem języka białoruskiego.

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie prowadziło dzialania systemowe
promujące nauczanie w języku białoruskim oraz w dwóch językach:
polskim oraz języku białoruskim będącym drugim językiem nauczania,
np. w ramach systemu finansowania oświaty.

4. Wówczas, kiedy nowelizowane będą przepisy oświatowe w zakresie
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Ministerstwo
Edukacji Narodowej zaproponuje wprowadzenie rozwiązania, dzięki
któremu kandydat na dyrektora szkoły lub placówki publicznej
umożliwiającej uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej będzie zobowiązany do zaprezentowania sposobu
zorganizowania nauczania dla mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub spoleczności posługującej się językiem regionalnym,
a komisja konkursowa przeprowadzająca konkurs na stanowisko dyrektora
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takiej szkoły lub placówki będzie zobligowana do uwzględnienia
powyższych zagadnień w ocenie spełniania warunków przez kandydata
na dyrektora szkoły lub placówki. W przypadku ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej umożliwiającej
uczniom podtrzymywanie poczucia białoruskiej tożsamości narodowej.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka
Białoruskiego AB-BA, jako koordynator realizacji Strategii rozwoju
ośli/aty mniejszości białoruskiej ii Polsce zc stron)” mniejszości
białoruskiej. będzie miało możliwość przekazywania swoich oczekiwań
wobec kandydata na dyrektora. Kuratorium Oświaty i organowi
prowadzącemu szkołę lub placówkę.

5. Realizując zapisy niniejszej Strategii należy zwrócić uwagę,
żc współdziałanie dyrektorów przedszkoli, szkól i placówek publicznych
z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym. o którym mowa xy * 10
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ii sprawie „ii”arzmkóu”
i sposobu wykonyąt”ania przez przedszkola, szkoły iplacówki publiczne
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodoit”ej,
etnicznej i językowej uczniów” należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się jęn „kiem „egiwzabn”nz.
umożliwiającej uczniom podtrzymywanie poczucia białoruskiej tożsamości
narodowej, oznaczać powinno m. in. konsultowanie przez dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek publicznych umożliwiających uczniom
podtrzymywanie poczucia białoruskiej tożsamości narodowej. kandydatów
na nauczycieli języka bialoruskiego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA. jako
koordynatorem realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej
is” Polsce ze strony mniejszości białoruskiej.

6. Opracowując zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania
dotacji. o których mowa xx art. 18 ust. 3 ustaw) o nzniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnynz, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacj i zaproponuje wyrowadzenie zapisu, zgodnie
z którym w przypadku dotacji udzielanych na wydawanie czasopism
preferowane będą zadania o charakterze edukacyjnym.

7.
3. Treści nauczania

W roku 2015 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadzi,
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.
zm.) otwarty konkurs ofert na opracowanie i wydanie książki ..Historia
Białorusinów” Podtasia”.

2. Realizując zapisy niniejszej Strategii należ)” zwrócić uwagę,
że zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej, o którym
mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, powinno oznaczać m. in.
uwzględnianie wiedzy o białoruskiej mniejszości narodowej w szkołach
województwa podlaskiego.
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3. Realizując zapisy niniejszej Srrćuegii należy zwrócić uwagę, że gwary
i dialekty stanowią bogactwo każdego języka i nauka o nich powirma
stanowić element nauki języka białoruskiego jako języka mniejszości.

4. Organizacje mniejszości biaŁoruskiej - we współpracy z wydawcami —

podejmą działania w celu opracowania nowych, zgodnych
z obowiązującymi wymogami podręczników szkolnych, aż do
skompletowania pełnej oferty dla wszystkich poziomów edukac)jnych.

5. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmie działania na rzecz
zapewnienia środków na sfinansowanie opracowania, wydania
i rozpowszechnienia podręczników do nauczania języka białoruskiego,
wŁasnej historii i kultury oraz geografii, które uzyskały dopuszczenie
do użytku szkolnego.

4. Doradztwo metodyczne
Samorząd Województwa Podlaskiego oraz samorządy powiatów, w których
prowadzone są szkoły z nauczaniem języka białoruskiego, podejmą działania
w cclii zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli języka
białoruskiego, kultury i historii bialoruskiej oraz geografii Białorusi.

IV. Monitorowanie realizacji StrategU

W celu monitorowania realizacji Strategii rozwoju ośii”iaty mniefyzości białoruskiej
ii Polsce. korzystąjąc z doświadczeń monitorowania realizacji dotychczas przyjętych
Strategii, co najmniej raz w roku będzie się odbywało posiedzenie grupy monitorującej.
Koordynatorem prac nad realizacją założeń Strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej
ii Polsce ze strony mniejszości białoruskiej będzie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA.

Ustalenia grupy zostaną zapisane w formie protokołu, przekazanego następnie
wszystkim zaproszonym i uczestnikom spotkania. W protokole z każdego spotkania grupy
zostaną zapisane szczegółowe zobowiązania instytucji i osób zaangażowanych w realizację
Strategii, propozycje działań oraz terminy ich realizacji. Podczas posiedzeń grupy
monitorującej anałizowane będą kolejne etapy realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości
białoruskiej u Polsce.
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V. Załączniki

Załącznik Nr I

Szkoly z jęzikicm bialoruskirn
w latach 2002/2003-2012/2013

Szkoty podstawowe z językiem białoruskim w latach 2002/2003-2012/2013
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Giaiuaijuiii \uuasio c/Zespół
S,kol Nugustog je

NI iekiew je/a s Balijkach 2005 2006 8(1 2(1
2006 20(7 7fl 23
2(lr 20(18 6(1 16
2008 2(1(19 66 21
2(11(9 2(11(1 7 25
2010 201 63
21(11 2012 61
2012 2(113 23
2(11321(11 53

Gimnazja z językiem białoruskim w łatach 2002/2003-2012/2013

„ Lic,ha Liczba ucznióW
Szkola uimua,jalua Rok ueznio nczaccli ie

- I. aei
: szkolny ogoleni i IC/ ka

izkole hjałorukicgo
„ in. BiaB stok -

Publiczne Giiitnazjutn lir — 2(1(15 20(16 47$ 24
łiial\ lii5(Ok[l I 2(1(16 2007 46$ J 19

2007 200$ 457 21
200$ 2009 45$ 1 21
2(1(192(11(1 427 21
2(11<121(11 151 24
21111 2012 436 21
2(112 2013 442 20
2(1132014 —- 431 ± 16

Niepubliczne (iimnazjulu św. św. L\r\ la 2013 2(111 10 9 Prowadzonaprzez
i NI etodego Bi aI\ instok u stowarzyszenie

o%y. Bialys(ok
cm. Gródek

Gimnazjum w Grodku Zespól Szkól w 2005 2006 197 36
Gródku 2006 2007 I 7 31

2007 2(1(18 I 7$ 26
200$ 2009 172 26
21(09 2010 ISS 23

2(111(21)11 142 36
2(111 2(112 123 32
20122013 125 42
21(132014 112 37

. Gitnna,jum im. dr. Leszka Nosa w 2012 2013 57 II
F

NI ichałow W 21(13 21)14 152 39
pow. Bielsk Podlaski

ni. Bielsk Podlaski
Gimnazjum Nr 3w Bielsku Podkiskim 2(106 2lX 337 335
Zespół $zkół / DNI B w Bielsku 2007 200$ 330 329
Podlaskim 2(11 IN 201(9 32$ . 326

20119 2010 292
201(1 201 284 I 29
2011 2(112 254 251
2(112 2013 - 247 24
2013 2014 22$ 2Y -________________

gui. Bielsk Podlaski
2005 2006 Ji4 47

2006 2007 203
2007 200$ 192 44
21(08 2009 174 35
2009 2011) 173 — 34
2(111)21)11 166 24
2(111 2012 171 25 —

20122(113 169
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pon. Hajnówka

(iinlna,juni nr 3 i Odd,ialanii
ll1(egracjn\nii ZespoI SkoI Nr 2 /

()dtl;uilanii lntegrac\jn\ uli w I kijnówce

201)5 2006

2006
200
2)109

2<107

200$

2(11<1

2010 201 I

21)11 2(112

2012 2013

2013 21)11

234

228
198

I 72

153
I 3$
113

24

l5
13

II

7

7

8
:1

(nniiia/jum / Dodatkowa Nauka Jc,\ka 2005 2006 174 174
I3ialoruskiego / Zespól S,kol / 2)106 2007 I 74 I

Dodatkowa Nauka Jc,\ ka Bialoruskiego 2007 2008 172 172
w Hajnówce 2)108 2009 164 257

21)09 2)111) 163 163

2010 201 I 159 I 59

2011 2012 177 P7

20122013 184 184

2013 2014 156 156

;___________________________________________________________________ - cm. I3ialow ie?a
Publienie Gimna,”juiu w Bia)ow cA 201 I 2)112 72 8
Zespól S,kolno—Pr,eds,kolin w 2012 2(11 3 6$ 9
BialowteA 2(113 2014 51 6

clii. Ci\Że

Public,ne Gituna,iuni w C/\flieh 2005 2006 5$ 52
!epó) S,”kól w C/\ nich 20)16 20)17 61 59

2)0)7 2)1)18 5$ 58
• 2)0)8 2)0)9 57

20)19 2)110 54 54
20102011 55 54
2)111 2012 52 52
20122013 49 49

2013 2)04 40 4))

-

— gul. Dabie,e ( erkiew ne
PuNie,ne Girnna,juai w Dubie,aelt 2006 2007 43 34
Cerkiew in eh I ZespoI 8,”kól w 2)11)7 2008 39 33
Duhie,aeh Cerk ew n\eh 20)8 21)119 I 47 4))

2(11)9 21)1)) 2 41

2(11)) 21(1 I 51 42

1(111 20)2 II 36

. 10112)113 37 33
2)1132014 31 29

gul. I lajnow ka

(ilalita/Juili w Orli / ZespoI S,kól w Orli

2013_2014 ISS
gi7l Orla

„ 2)0)5 2006 20 42
: 2006 2007 96 39

200 2008 89 4))

2008 2009 7 33

20092)11)) 8 40

2011)21)11 61 34

2011 2012 66 33
20)2 2013 5)) 20

2013 2)114 54 18

• ni. Hajnówka

Gimna,jum Nr 2 w Hajnówce 2006 2007 23$ 30
: 2007 2008 232 $3

200$ 2)109 222 90
2009 2)0)) 201 75

2(11)) 2)) II I 80 57
21)11 2012 59 II
2012 2013 III 36
2013 2014 138 25
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Publie,ne (ii Iiina,jLITI pl/\ Ze ole
Szkól w l)(Ihinaeh

III

_______________________________

114 42

[ ie,ha Liczba uczniów
SzkoLi cimnazjalna Rok Uczl1iO\ aciac cO sic

-

- I_ ieiszko I in ogo cni \ ez ka
szkole O ialoru k ego

rn. Bialystok

III liceum ()gólnoksztalcace 2(0(7 200$ 851 17
B lab nMoku 200$ 20)19 84$ 19

2009 2010 825 13
: 2010 2011 $l $

20112012 874 3
„ 20122013 859 13

20)3 2011 $22 16
pow. Bielsk Podlaski

ni. Bielsk PodIaki
II liceum ()gólnoks,iałcace / 2006 20(Y” 444 III
Bialoraskiui jcz\kicm \auczauia u 20W” 2)11(8 43) 43 I

Bielsku PodIakiiii 2(11)8 2)11(t) 420 42))

r 21)1(9 201)) 424 424
F2)iooI - 399 399
! 2011 2012 385 385

2(112 2013 361 36)
2013 2)04 336 336

2005 2006
2(11(6 20W” I
20))? 21)1(8 103 46

• 2008 20(9 112
20(192010 105
Ro 2(111 106

• 2011 20)2 91 42
2012 2(113 53 39

J 2013 21)14 62 42
gm. Kleszczcie

. Giniuaziuin K ezcze!ach I !epól 2006 2007 9)1
-- 22

„ S,”kól u Kle,ezclaeb 2007 2008 86 I 8
20)18 2009 8 12
2)0(9 2)11)1 81 Ii

• 21)11)2W! 74 8
2011 2012 63 9

20122013 61 - -—

i 2013 2)114 63 7 —__________________

gm._\areu

(lininazium mu. Abp, gen. tI\y. Mirona 2006 2007 122 — 37
• Chodakowskiego w \ani 2007 2008 I 16 34

2008 2009 120 31
201(9 2010 119 31
2010201! 124 35
2011 21(12 - 00 28
20122(113 93 27
2013 2(114 [ 75 22

gm. 7\arewka
Publiczne Gimnazjum w \areuce 2006 2007 153 43
/epoi Szkól u \are cc 2007 2008 39 40

200$ 2009 57 33
20092010 115 29
20102011 03
2011 2012 92 2$
20122013 74 25
2013 2014 68 29

Szkoły ponadgimnazjałne z językiem białoruskim w latach 2002/2003-2012/2013
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Zah!cznik Nr 2

Rys historyczny szkolnictwa z jęzkiem białoruskim
(opracowany na podstawie tekstu przesianego przez mniejszość bialoruską)

Powszechne szkolnictwo polskie i białoruskie na Bialostoccz\ żnie zacięło powstawać
dopiero \\ okresie I wojny światowej. kiedy niemieckie władze okupacyjne wprowadziły
sprz\jającą politykę narodowościową na zachodnich terenach imperium rosxjskiego. Na
tworzenie się sieci szkół białoruskich znaczący w pływ wywarło tzw... hieżeństwo. czyli
tuasow a ewakuacja na \\ sehód W sleipiiILt 1915 r. glów nie praw(islaw nej ł udnose i białoruskiej
i pierwsza fała jej powrotów w 1918 r. Dlatego w latach 1916-1918 urw orzono szkoly
białoruskie tylko w nieliczn\ ch miejscowościach: Biahmstoku. Doratynce. Trześciance
i T\niewiezach Wielkich (gm. Narew). Grahowcu (gm. Duhicze Cerkiewne). Kr\nkaeh.
Nowosadach tern. Hajnówka). Morzu (grn. Czyże). Olszy (urn. Dąbrowa Bialostoekah Słoji
(gui. Szudzialowo. Studziankach (grn. upraśł). Starym Lewkowie (gm. Narewka) Jednakże
już w 1919 r. w-ladze polskie. które po wycofaniu się wojsk niemieckich przejęły kontrolę nad
Białostocczyzną. W tr\ hie zarządzeń administrac\jn\ eh zlikwidowaly szkoł\ bialoruskie.

Brak w- okresie międzywojennym na Białostocczyźnie szkołnictwa białoruskiego
spowodowal. iż Bialorusini w końcu łat trz dziestych XX w. byli spolecznośeią bardzo słabo
edukow aną.

Zasadnicze zmtany w organizacji systemu szkolnego na Białostocczyźnie nastąply
w końcu 1939 r.. po zajęciu regionu przez ZSRR i dołączeniu do Białoruskiej Soejałistyeznej
Repubłiki Radzieckiej. We wsiaełi utworzono wówczas sieć szkół hialoruskieb.
W Biał\mstoku utworzono Instytut Pedagogiczny, którego zadaniem było przyuotowanie
kadr\ nauczycielskiej. Dzialająe\ dwa lata model szkołnietwa radzieckiego mial ceł
ideologiczny. klón ni hylo utormow anie ..czlow ieka radzieckiego”, jednak na poziomie
podstawowym dawał młodym Bialorusinom podstawy wiedzy wjęz\ ku ojczystm,

W okresie okupacji niemieckiej na Białostocczyźnie dzialalo na wpól łegałnie
kiłkadziesiąt ełementarnyeh szkółek bialoruskieh. gdyż lokałne władze cywilne pozwoliły
tworz\ć prywatne placówki utrzmująee się na koszt rodziców.

Z chwiłą łikwidacji na Bialostoecz\źnie okupacji niemieckiej w łipcu 1944 r.
rozpoczęło się odradzanie ż\cia społeczneuo i w wielu miejscowościach ludność polska
i hialoruska spontanicznie zaczęła organizować szkol\. Według Jerzego Turonka we wrześniu
1941 r na terenach będących pocł władzą Polskiego Komitetu \V\ zwojenia Narodowego
istniały 93 powszechne szkoły z językiem białoruskim: 81 z językiem wykladowym.
9 dwujęz\eznych połsko—hialoruskich i 3 z jęzkiem białoruskim ako jeden z przedmiotów.
Natomiast w ramach szkolnictwa ponadpodstawowego zostały utworzone 3 białoruskie
gimnazja: w Bial\ mstoku. Biełsku Podlaskim i Hajnówce. oraz jedno łicewn w Bielsku
Podłaskim. Jednakże władze bardzo szybko zlikwidowaly te płacówki .Już w sierpniu 1945 r.
nie wyrażono zgod\ na dzialalność gimnazjum hajnowskiego. a w czerwcu 1947 r. znikły już
nieliczne ostanie podstawówki białoruskie.

Dopiero decyzja centrałnego kterownietwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
z końca czerwca 1949 r. dala możliwość odtworzenia szkolnictwa hialoruskiego. które
dzialałoh\ w ramach ogólnokrajowego systemu edukacji. W czasie przerwy wakacyjnej, pod

cni wytyezn\ eli \linisterstwa Ośw iat\ . przeprowadzono we wschodniej
Bialostocezyźnie pośpieszną akcję prz gotowawczą i już od wrzesnia ł 949 r. rozpoezęł
pracę 24 szkoly podstawowe z hialoruskim jęz\ kiciu wykładow in <21 w ówczesnym pow.
biełskim. 2 w pow bialosiockirn i I w pow. sokolskim). Lcz\ ło się w nich ok. 2101) dzieci.
Ponadto władze oświatowe wykaz\ waty. że cło 10 placówek wprow acłzono język białoruski
jako przedmiot. na który uczęszczalo ok. 1100 uczniów. Od września 1919 r. w Bielsku

35



Podlaskim i Hajnówce rozpoczęly działalność dwa licea ogólnoksztalcące „ hialoi-uskim

jęz\ kiciu nauczanw. Powołanie do życia średnich szkól białoruskich mało w \ ruźn\ cel

propagandow\ \\ładzom zależało na tym. Iw ..uspokoić ludność białoruska. zwalcz\ ć jej

uprzedzenia” -— jak to motywowało wojewódzkie kierownictwo PZPR. \\ladze polityczne

chczal\ ..przekonac ludność szkól wiejskich. że po ukończeniu szkok białoruskiej 7—klasowej

uczniowie tych szkól będą moLzli dalej się uczyć w szkole średniej białoruskiej”. \\\ raźn ni

zamiarem kierow nict\\a part\jnego było tworzenie szkól białoruskich na wsi. co w pis\ wato

się \\ politykę rolną państwa. w której jako L!lówne zadanie wskazano uspółdzietczenie

mlnictwa. Miało to być zachęta dla ludności białoruskiej, sposobem na przeciąnięcie tej

mniejszości narodowej na stronę ..władzy tudowej”. \\ pełni kontrolowane szkolnictwo

stanowiło doskonaŁy instrument realizacji potit\ ki l3a1st\\ a. Za takim wnioskiem przemawia

też wprowadzenie na początku lat pićdziesiątych XX w. jęz\ ka białoruskiego do klas

licealnych Państwowej Szkol Podstawowej i liceum Ogólnoksztalcącego w Michałowie.

Podobnie było także z utworzeniem klas z językiem biaŁoruskim w Liceum Pedagogiczn\ch

w Bielsku Podlaskim (działało w latach 1950—1971) i Liceum dla \\\ chow aw cz\

Przedszkoli z Biak ruskim Jęz\ kiem Nauczama w Bielsku Podlaskim (dzialalo w latach 1951—

1957). Do końca lal pięćdziesiątych XX w. powstała sieć szkól z językiem biaŁoruskim

obejmująca pięć wschodnich powiatów woj. hialostockiego: białostocki, bielski. hajnowski.

siemiat\cki i sokókki. W tym czasie nasępo\\ala już tendencja odchodzenia od

wykładowego języka na rzecz przedmiotu ..jęz\ k biaŁoruski”. Zmiany te ukazuje poniższa

tabela.

Tkoły W52 19551958

Szkoł Lcznion Szkoł L czniow Szkot Lczuio
W.

F
- I. - -

Szkoły podstawowe z białoruskun 66 „.712 4.633 47 3.369

jCZ\ kiciu natmczan in
Szkoh podstax\o\e L polskim 87 5972 III i 6.284 126 6.452

ęi\ kiemu n aucza I a i p zetli n oceni I

jęz\k białoruski
T T „71

901

bolenL___ - l2j I.L$ U L - -

. J L a.,.

Należy zauważyć, iż nie wprowadzono języka biaŁoruskiego do żadnej szkoły

w Biał\ mstoku —
stolic\ województwa. Miało to swój negat\wny wpł\ w na ohccnosć jęz\ka

białoruskiego w szkolnictwie powiatu białostockiego i sokólskiego. w któr\ ch najszybciej

zaprzestano prowadzenia innych zajęć w tym języku. a \\ pow. sokólskim nawct

zaprzestawano prowadzić zajęcia jęz ka białoruskiego. który na wsi hinkcjonowal jako

..mowa prosia.
ła część szkolnictwa polskiego. u której funkcjonowaŁ język białoruski, od samego

początku. cz\ li od września 1949 r.. borykaŁa się z podstawowymi problemami: brakiem

profesjonalnej kadry nauczycielskiej, brakiem podręczników i pomoc\ naukowych.

istniejącymi złymi warunkami lokatowmi. Ponadto powszechna wówczas Iw ła organizacja

pracy w szkołach w klasach łączonych. W tak niesprz\jając\ ch warunkach w starczyła więc

t\lko zmiana polityki narodowościowej dokonana na początku lat siedemdziesiąt\ ch XX w

kiedy cło w ładz\ w Polsce doszła ekipa Edwarda Gierka. by dziesięciolecie stagnacji lat

sześćdziesiątych przemieniło się w dotkliw\ kryzys. ZainicjowaŁo ten knzys pismo

z Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z lutego 971 r.. będące reakcją na potlanie

rodzica osadnika narodowości polskiej. który prz\był do Nowego Herczowa i podąl pracę

w tamtejsz\m Państwowym Gospodarstwie Roln\m. Ministerstwo wprowadzilo wówczas

zasadę organizacji nauki jęz\ ka biaŁoruskiego na podstaw ie corocznie składanych przez

rodziców deklaracji. Wprowadzenie obowiązku w pelnieniu coroczn\ch deklaracji oraz

36



marginalizacja roli samych zajęć Z języka hialoruskiego ze strony \łinisterstwa OświatY

i Szkolnictwa Wyższego. doprowadzily w ciągLi kitko lat do upadku nauczania języka

hialoruskiego u szkotach Bialostocezyzny. Do likwidacji sieci szkół z językiem hialoruskim

w niektónch gminach przyczyniLi się także realizacja relhrmy oświatowej i tworzenie tzw

szkól zbiorez\ cli. gdyż wraz z zannkaniem małych placówek i przenoszeniem dzieci do
w spomnianych szkól zbiorczych. nie umożliw iano im kontynuow ania nauki jez ka

białoruskiego. W eFekcie \\ ioku szkolnym 1975 76 język hiatoruski h\ ł nauczany t\ tko w 63
szkolach podstawowych i uczyło się go 1.460 dzieci. A pieć lat późnicj placówki takie

pozostaly jed\ nic w 11 miejscowościach leżąc\eh na terenie h\ l\ eb trzech powiatow

białostockiego — 2 szkoły z 98 uczniami. bielskiego — 14 szkoł z .296 uczniami

i hąjnowskiego — 25 szkól z 2.036 uczniami. \a terenie hylych Pow atow siemianckiego

i sokólskiego zaprzestano nauczania jęz ka hiałoniskicgo. W latach siedemdziesiąt\ch XX w
w miarę ustabilizowana s tuacja istniała t\ lko w dwu liceach z jez\kiem białoritskiin

w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. do któnch uczęszczato corocznie przeciętnie około

siedmiuset uczniów. Chociaż i na tym poziomie edukacji nastąpiła redukcja, gdyż w 1974

roku przerwano nauczanie języka białoruskiego w Liceum Ogólnoksztatcącym

w Michałowie.
Rewolucja ..Solidarnośei” w 980 r. spowodowała. iż dzialacze Białoruskiego

Towarzstwa Społeczno—Kulturalnego odważyli się w sunąć pod adresem wladz pewne

postulaty w celu popraw\ sytuacji nauczania języka hia]oruskieuo Jednak stan wojenn\
przerwał tę inicjatywę środowiska białoruskiego i dopiero zmiana s\ steniu politycznego

w Polsce po 1989 r. otworz\ la nowy etap nauczania języka białoruskiego w polskich
szkolach.
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