
 

ПЛАН 

работы педагагічнага калектыва на зімовых канікулах 

2020/2021 навучальнага года 

Дата Змест работы Час 

правядзення 

Адказныя 

28.12.2020 Карэкцыйныя заняткі з 

навучэнцамі, якія 

патрабуюць асобай 

педагагічнай падтрымкі 

На працягу 

дня 

Настаўнікі-

прадметнікі 

Падрыхтоўка справаздачнай 

дакументацыі 

На працягу 

дня 

Настаўнікі-

прадметнікі, 

класныя 

кіраўнікі 

Праца камп'ютэрнага класа 

(праца педагогаў па 

самаадукацыі) 

9.00 Ключнік М.Г., 

настаўнікі-

прадметнікі 

Праца школьнага 

аздараўленчага лагера 

“Снегавічок” 

8.30 –16.00 

Кабінет 

пачатковых 

класаў   

Начальнік 

лагера 

Салаўёва А. В.. 

29.12.2020  

 

Праца са школьнай 

докуметацией. Падрыхтоўка 

справаздачнай даументацыі 

па выніках 2 чвэрці 

На працягу 

дня 

Настаўнікі-

прадметнікі, 

класныя 

кіраўнікі 

Гутарка з заг. навучальнымі 

кабінетамі па пытанні 

рамонтных работ 

На працягу 

дня 

Намеснік 

дырэктара па 

ВВР Асташка 

К.А. 

Майстар клас “Сучасны 

ўрок: праектаванне, 

правядзенне, аналіз” 

9.30 

Кабінет 

фізікі 

Фіраго І.М. 

Праца ў вучэбных кабінетах Згодна з 

графікам 

Настаўнікі-

прадметнікі 

Праца школьнага 

аздараўленчага лагера 

“Снегавічок” 

8.30 –16.00 

Кабінет 

пачатковых 

класаў   

Начальнік 

лагера 

Салаўёва А. В.. 

30.12.2020  

 

Кансультацыі настаўнікаў-

прадметнікаў для 

навучэнцаў і іх законных 

прадстаўнікоў па пытаннях 

навучання 

Па індывід. 

плану 

Настаўнікі-

прадметнікі 

Праца кансультацыйнага 

пункта для законных 

прадстаўнікоў навучэнцаў 

На працягу 

дня 

Сацыяльны 

педагог 

Гармаза А.В. 



Наведванне сем'яў 

навучэнцаў, якія стаяць на 

розных відах уліку. 

На працягу 

дня 

Сацыяльны 

педагог 

Гармаза А.В., 

Намеснік 

дырэктара па 

ВВР Асташка 

К.А., класныя 

кіраўнікі 

Праца школьнага 

аздараўленчага лагера 

“Снегавічок” 

8.30 –16.00 

Кабінет 

пачатковых 

класаў   

Начальнік 

лагера 

Салаўёва А. В.. 

31.12.2020  

 

Пасяджэнне МА 

гуманітарна-эстэтычнага 

цыкла 

10.00 

 

Кіраўнік МА 

Мацкевіч В.І. 

Праца камп'ютэрнага класа 

(праца педагогаў па 

самаадукацыі) 

9.00 Ключнік М.Г. 

Рэйды «Сям’я», «Падлетак» Па індывід. 

плану 

Сацыяльны 

педагог 

Гармаза А.В., 

Класныя 

кіраўнікі 

Заняткі з навучэнцамі па 

падрыхтоўцы да алімпіяд 

09.00 Настаўнікі-

прадметнікі 

04.01.2021 Рэйды па мікраўдзелах па 

ўліку дзяцей 

На працягу 

дня 

Педагагічныя 

работнікі 

Індывідуальныя 

кансультацыі педагога-

сацыяльнага для вучняў і іх 

законных прадстаўнікоў па 

пытаннях выхавання 

Па індывід. 

плану 

Сацыяльны 

педагог 

Гармаза А.В.,. 

Праца школьнага 

аздараўленчага лагера 

“Снегавічок” 

8.30 –16.00 

Кабінет 

пачатковых 

класаў   

Начальнік 

лагера 

Салаўёва А. В.. 

05.01.2021  

 

Праца ў кабінетах па 

сістэматызацыі 

дыдактычнага матэрыялу, 

праца з дакументамі 

На працягу 

дня 

Педагагічныя 

работнікі 

Інструктыўна-метадычнае 

нарада пры намесніку 

дырэктара (вынікі працы 

установы адукацыі за 1 

паўгоддзе) 

9.00 Намеснік 

дырэктара па 

ВВР Асташка 

К.А. 

Падрыхтоўка да На працягу Настаўнікі-



педагагічнай рады 

"Удасканаленне 

педагагічнага майстэрства 

педагогаў школы праз 

самаадукацыйную 

дзейнасць". 

дня прадметнікі 

Праца школьнага 

аздараўленчага лагера 

“Снегавічок” 

8.30 –16.00 

Кабінет 

пачатковых 

класаў   

Начальнік 

лагера 

Салаўёва А. В.. 

06.01.2021  

 

Праца з дакументацыяй 

(планаванне на 2 паўгоддзе) 

На працягу 

дня 

Настаўнікі-

прадметнікі 

Кансультацыі настаўнікаў-

прадметнікаў для 

навучэнцаў і іх законных 

прадстаўнікоў па пытаннях 

навучання 

Па індывід. 

плану 

Настаўнікі-

прадметнікі 

Праца кансультацыйнага 

пункта для законных 

прадстаўнікоў навучэнцаў 

На працягу 

дня 

Сацыяльны 

педагог 

Гармаза А.В., 

08.01.2021  

 

Кансультацыя для кл. 

кіраўнікоў па працы з 

навучэнцамі, у дачыненні да 

якіх праводзіцца 

суправаджаецца 

Па індывід. 

плану 

Сацыяльны 

педагог 

Гармаза А.В., 

Класныя 

кіраўнікі 

Падрыхтоўка да педсавету. 

Пасяджэнне творчых груп па 

падрыхтоўцы прэзентацый 

матэрыялаў прадуктыўнай 

самаадукацыйнай практыкі 

Па індывід. 

плану 

Настаўнікі-

прадметнікі 

Заняткі з навучэнцамі па 

падрыхтоўцы да алімпіяд 

09.00 Настаўнікі-

прадметнікі 

09.01.2021 

 

Шосты школьны дзень Па 

асобнаму 

плану  

Асташка К.А. 

 

 


