
 

КОМПЛЕКСНЫ ПЛАН 

па арганізацыі занятасці непаўналетніх 

у летні перыяд 2020 года 

 

Рэспубліканская акцыя “Лета на здароўе”  

 

 

 
 

№ 

п/п 

Мерапрыемства Дата 

правядзення 

Час 

правядзення 

Адказныя 

1 Работа аздараўленчага лагера з 

дзенным знаходжаннем “Сонейка” 

01.06-24.06 8.30-16.00 Рудкоўская І.М. 

2 Работа камп’ютарнага клуба (каб. 

інфарм.) 

01.06-24.06 

Пянядзелак, 

серада 

11.30-12.30 Выхавацелі 

3 Работа бібліятэкі  

(па асобным плане) 

01.06-23.06 08.00-12.00 Валенцюкевіч Л.А. 

4 Урачыстае ўручэнне атэстатаў аб 

агульнай сярэдняй адукацыі 

10.06 15.00-16.00 Класны кіраўнік 

Яраслаўцава Н.Л. 

5 Урачыстае ўручэнне пасведчанняў 

аб агульнай базавай адукацыі 

11.06 

 

12.00-12.30 Класны кіраўнік 

Яраслаўцава Н.Л. 

6 Дзейнасць школьнай  бізнес-

кампаніі ”Расток” 

01.06-12.06 

 

9.30-11.30 Кураш Т.М. 

 

7 Работа стадыёна   

(па графіку) 

 

01.06-23.06 

Панядзелак-

субота 

Аўторак,чацвер 

10.30-12.00 

 

 

18.00-19.00 

Настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Бабко М. В. 

8 Наведванне сем'яў, якія 

знаходзяцца ў сацыяльна 

небяспечным становішчы і 

навучэнцаў “групы рызыкі” 

На працягу 

месяца 

 Педагог сацыяльны 

Гармаза А.В., класныя 

кіраўнікі 

9 Дзейнасць настаўніцка-

бацькоўскага патруля  

(па графіку) 

На працягу 

месяца 

 Намеснік дырэктара па 

вучэбна-выхаваўчай 

рабоце  

Рудкоўская І.М. 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Мерапрыемства Дата 

правядзення 

Час 

правядзення 

Адказныя 

1 Удзел у святочных 

мерапрыемствах, прысвечаных 

Дню Незалежнасці РБ 

03.07 10.00-12.00 Намеснік дырэктара па 

вучэбна-выхаваўчай 

рабоце  



2 Наведванне сем’яў вучняў з мэтай 

вывучэння бытавых умоў 

пражывання 

На працягу 

месяца 

 Класныя кіраўнікі 

3 Работа сельскай бібліятэкі (па 

асобным плане) 

Аўторак - 

субота 

9.00-19.00 Бібліятэкар  

Навічэнка Л. М. 

4 Работа камп’ютарнага клуба (каб. 

інфарм.) 

Панядзелак,  

серада 

 

10.30 -12.30 Кіраўніцтва ўстановы 

5 Дзейнасць настаўніцка-

бацькоўскага патруля (па графіку) 

На працягу 

месяца 

 Па графіку 

6 Работа стадыёна (па  графіку) 

 

Аўторак, 

чацвер 

18.00-19.30 Адказныя асобы 

7 Работа Дварышчанскага  

ЦКіД 

 (па асобным плане) 

Серада, чацвер,     

пятніца 

Субота 

Нядзеля 

9.00-18.00 

 

16.00-22.00 

10.00-19.00 

Дырэктар  

Леановіч Л.А. 

 

 

 

 

  

№  

п/

п 

Мерапрыемства Дата 

правядзення 

Час  

правядзення 

Адказныя 

1 Наведванне сем’яў вучняў з мэтай 

вывучэння бытавых умоў 

пражывання 

На працягу 

месяца 

 Класныя кіраўнікі, 

педагог сацыяльны 

Гармаза А.В. 

2 Наведванне сем'яў, якія 

знаходзяцца ў сацыяльна 

небяспечным становішчы і 

навучэнцаў “групы рызыкі” 

На працягу 

месяца 

 Класныя кіраўнікі, 

педагог сацыяльны 

Гармаза А.В. 

3 Профільны спартыўна-

патрыятычны лагер “Арлёнак” на 

базе ДУДА “Дзяржынскі раённы 

ЦТіК” 

10.08-27.08  Намеснік дырэктара па 

вучэбна-выхаваўчай 

рабоце 

4 Работа  школьнай бібліятэкі (па 

асобным плане) 

Панядзелак-

субота 

09.00-12.00 

 

Бібліятэкар 

Валенцюкевіч Л.А. 

5 Работа  сельскай  бібліятэкі (па 

асобным плане) 

Аўторак - 

субота 

9.00-13.00 Бібліятэкар 

Навічэнка Л. М. 

6 Дзейнасць настаўніцка-

бацькоўскага патруля  

(па графіку) 

На працягу 

месяца 

 Па графіку 

7 Работа стадыёна (па графіку) 

 

Аўторак, 

чацвер 

18.00-19.30 

 

Настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Бабко М. В. 



8 Рэпетыцыя Свята першага 

школьнага званка 

19.08-31.08  Намеснік дырэктара па 

вучэбна-выхаваўчай 

рабоце,  

класныя кіраўнікі  

9 Работа камп’ютарнага клуба (каб. 

інф.) 

Панядзелак, 

серада 

 

10.30-11.30 Кіраўніцтва ўстановы 

10 Работа Дварышчанскага  

ЦКіД 

 (па асобным плане) 

Серада, чацвер,     

пятніца 

Субота 

Нядзеля 

9.00-18.00 

 

16.00-22.00 

10.00-19.00 

Дырэктар  

Леановіч Л.А. 

 

 

 
 

 праводзяцца:  

- спецыяльнае комплекснае мерапрыемства “Увага – дзеці!”; 

- рэспубліканская героіка-патрыятычная акцыя “Вялікай Перамозе – 75!”; 

- рэспубліканская экалагічная акцыя “Сцяжынкамі Бацькаўшчыны”; 

- рэспубліканская патрыятычная акцыя “Квітней, Беларусь!”; 

- конкурсы рэспубліканкай акцыі “Я гэты край Радзімаю заву”; 

- дабрачынная акцыя “Мы хочам дапамагчы”; 

- абласная прафілактычная акцыя “Жыццё выдатна! Думай! Беражы сябе!”; 

- прафілактычная акцыя “Канікулы без дыму і агню!”. 

 рэалізуюцца: 

- рэспубліканская міжведамасная праграма “Клопат”, 

- раённы краязнаўчы праект “Быць дзяржынцам – гэта гонар!”. 

 

 

Намеснік дырэктара  

па вучэбна-выхаваўчай рабоце                   І.М.Рудкоўская  


