Дырэктару
пачатковай школы №1
г.Ваўкавыска
Палуяну А.С.
Петрушэвіча А.С.
Пражываючага:
г.Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2,
т. 80290000000

заява.
Прашу арганізаваць майму сыну Петрушэвічу Яну Аляксеевічу, 2010 г. нараджэння, пражываючаму: г.Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2, навучанне і выхаванне ў пачатковай школе №1 на беларускай мове.

Дата                                                                                                       Подпіс




Дырэктару
пачатковай школы №1
г.Ваўкавыска
Палуяну А.С.
Петрушэвіча А.С.
Пражываючага :
г.Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2,
т. 80290000000

заява.
Прашу арганізаваць майму сыну Петрушэвічу Яну Аляксеевічу, 2010 г. Нараджэння, пражываючаму: г.Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2, навучанне па індывідуальнаму маршруту па наступных навучальных дысцыплінах:
-матэматыка;
-гісторыя;
-чалавек, грамадства, свет;
-англійская мова;
(дадаць прадметы якія вы хаце лі б каб навучала дзіцё па-беларуску ў бягучым навучальным годзе).
У пачатковай школе №1 на беларускай мове на працягу 2016-2017 навучальнага года.

Дата                                                                                                Подпіс


У гэтым выпадку трэба памятаць, што 1) некаторыя прадметы, напрыклад, фізкультуру, працу, спевы, рускую мову і літаратуру, дзіцё будзе вывучаць разам з класам па-руску; 2) вам трэба папярэдне даведацца якія прадметы будуць выкладаць у вашага дзіцяці, каб вызначыць тыя, якія Вы хацелі б каб яму выкладалі па-беларуску; 3) вам трэба падрыхтавацца да таго, каб кожны год пісаць вясной такую заяву, паколькі кожны год пералік прадметаў змяняецца.




Начальніку раённага аддзелу
адукацыі, спорту, турызму і моладзевай палітыкі
Ваўкавыскага раёна,
Зайцу С.С.
Петрушэвіча А.С.
Пражываючага па адрасу:
г.Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2,
т. 80290000000

скарга.
У адпаведнасці з заканадаўствам, у вызначаны тэрмін, мной былі пададзены ўсе неабходныя дакументы для залічэння майго сына Петрушэвіча Яна Аляксеевіча, 2010 года нараджэння, у пачатковую школу №1 г. Ваўкавыска з арганізацыяй яму навучання і выхавання на беларускай мове.
На дадзеную заяву, дырэктар пачатковай школы №1 Палуян А.С. даслаў адказ за нумарам №15-2016 ад 20 жніўня 2016 г., у якім адмаўляе мне ў магчымасці арганізацыі для майго сына навучання і выхавання ў пачатковай школе №1 па-беларуску, паколькі была атрымана толькі адна заява і па гэтай прычыне клас не можа быць сфармаваны. Мне было прапанавана альбо перавесці майго сына ў клас з рускай мовай навучання і выхавання ў пачатковай школе №1, альбо аддаць яго ў сярэднюю школу вёскі Воўпа Ваўкавыскага раёна, дзе навучанне і выхаванне арганізавана па-беларуску.
Па дадзенаму адказу хачу заявіць наступнае:
1) Статутам пачатковай школы №1 г. Ваўкавыска вызначана, што ў дадзенай школе навучанне і выхаванне арганізавана на беларускай і рускай мовах. Гэта значыць, што навучанне і выхаванне па-беларуску ў дадзенай школе можа быць арганізавана (падпункт 2.6 п.2 арт. 22);
2) Мой сын і наша сям’я зарэгістраваны і пастаянна пражываем у г. Ваўкавыску па адрасу: Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2. У пачатковай школе №1, таксама як і ва ўсіх іншых 12-ці школах няма ніводнага класа з беларускай мовай навучання і выхавання, што сведчыць пра адсутнасць створаных органамі дзяржавы ўмоваў для рэалізацыі права на атрыманне адукацыі па-беларуску (п. 1 і п. 2 арт. 90 Кодэкса аб адукацыі) у горадзе Ваўкавыску;
3) Згодна з заканадаўствам, толькі бацькі, як законныя прадстаўнікі самастойна выбіраюць установу адукацыі дзе іх дзіцё будзе атрымліваць адукацыю. Для гэтага яны ў вызначаны заканадаўствам тэрмін павінны падаць дакументы ў абраную ўстанову і вызначыць мову навучання і выхавання. Мной дакументы і заява былі пададзены ў вызначаны заканадаўствам тэрмін.
4) У адпаведнасці з заканадаўствам адсутнічае ўстаноўлены мінімум навучэнцаў для арганізацыі навучання і выхавання. Заканадаўства ўсталёўвае толькі максімальную колькасць навучэнцаў (п. 13 і п. 14 арт. 158), а клас можа быць сфармаваны, нават пры наяўнасці аднаго вучня (п. 15 арт. 158).
У сувязі з вышэйадзначаным, прашу:
Арганізаваць майму сыну Петрушэвічу Яну Аляксеевічу, 2010 г. Нараджэння, пражываючаму: г.Ваўкавыск, вул.Цёткі, 2, навучанне і выхаванне ў пачатковай школе №1 на беларускай мове.

Дата                                                                                                     Подпіс
Дадаткі:
	Копія адказа дырэктара пачатковай школы №1 ад 20 жніўня 2016 г.


У дадзеным выпадку, лепшым вырашэннем праблемы з’яўляецца не проста дасыланне скаргі, а варта спачатку прыйсці да начальніка аддзела з напісанай скаргай і паразмаўляць пра неабходнасць арганізацыі навучання па-беларуску. У выпадку, калі начальнік аддзела будзе супраць, альбо не будзе мець магчымасці вызначыцца з рашэннем варта зарэгістраваць скаргу ў журнале ўваходзячых дакументаў, а калі такую скаргу не захочуць рэгістраваць даслаць заказным лістом.

