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Хут ка пач нец ца но вы на ву-

чаль ны год. За вяр ша юц ца 

школь ныя ка ні ку лы, дзе ці 

збі ра юц ца са дзіц ца за школь-

ныя пар ты. Мно гія вяр та юц ца 

ў го рад з вё сак ці ла ге раў ад-

па чын ку. Як пра ві ла, у гэ ты 

час не бяс пе ка звя за на з да-

рож ным ру хам. Ува га яшчэ 

«лет няя», рас се я ная. А ва-

кол — ін тэн сіў ны рух, аў та-

ма бі лі, свят ла фо ры, пе ша-

ход ныя пе ра хо ды, і ўсю ды 

трэ ба за хоў ваць мак сі маль-

ную асця рож насць.

Па вод ле слоў Ган ны Ба на дык, 

стар ша га ін спек та ра па асобых да-

ру чэн нях УДАІ МУС, ро біц ца ўсё 

маг чы мае, каб збе раг чы дзя цей 

ад бя ды. Перш за ўсё, у лет ні пе-

ры яд су пра цоў ні кі ор га наў унут-

ра ных спраў пра вя лі ве лі зар ную 

коль касць роз ных пра фі лак тыч ных 

ме ра пры ем стваў у азда раў лен чых 

і школь ных ла ге рах. Ажыц цяў ляў-

ся тра ды цый ны ма ні то рынг да рож-

най сет кі, гэ та зна чыць, пра во дзі-

ла ся аб сле да ван не да рог і ву ліц, 

пры лег лых да ўста ноў аду ка цыі, 

пра вя раў ся стан пра ез най част кі, 

тра ту а раў, пе ша ход ных да ро жак.

Не па кі ну ты без ува гі ар га ні-

за цыі, якія зай ма юц ца пад во зам 

школь ні каў да на ву чаль ных уста-

ноў. Пра вя ра ец ца тэх ніч ны стан 

транс парт ных срод каў, ін струк та-

жы кі роў цаў, аб сле ду юц ца марш-

ру ты, а так са ма пры ма юц ца ме ры 

за сця ро гі, якія за бяс печ ва юць на-

дзей насць па доб ных пе ра во зак.

У па чат ку на ву чаль на га го да, з 

25 жніў ня да 5 ве рас ня, пра во дзіц-

ца рэс пуб лі кан скае комп лекс нае 

ме ра пры ем ства «Ува га — дзе ці!». 

Ін спекта ры ДАІ і ін шыя су пра цоў-

ні кі ор га наў унут ра ных спраў аб'-

яд ноў ва юць свае на ма ган ні для 

пра вя дзен ня пра фі лак ты кі да рож-

на-транс парт ных зда рэн няў як ся-

род дзя цей, так і ся род да рос лых, 

у пер шую чар гу, кі роў цаў. Рух у 

гэ тыя дні па ві нен ажыц цяў ляц ца з 

уклю ча ным бліжнім свят лом фар 

або дзён ны мі ха да вы мі аг ня мі, ка лі 

та кія ма юц ца.

З 1 да 7 ве рас ня ва ўсіх на ву-

чаль ных уста но вах бу дзе пра ве-

дзе ны ты дзень бяс пе кі да рож на га 

ру ху. Су пра цоў ні кі мі лі цыі ра зам з 

пе да го га мі пры муць удзел ва ўра-

чыс тых лі ней ках, пры све ча ных 

но ва му навучальнаму го ду, пра-

вя дуць з дзець мі клас ныя га дзі ны, 

рас ка жуць, як за сце раг чы ся бе па-

за сце на мі шко лы і до ма.

Так са ма з 1 ве рас ня для за бес-

пя чэн ня бяс пе кі ма лень кіх пе ша-

хо даў па блі зу школ бу дзе ар га ні-

за ва на дзя жур ства су пра цоў ні каў 

мі лі цыі. Гэ тыя па сты бу дуць вы-

стаў ляц ца пе рад па чат кам за нят-

каў і пас ля для та го, каб аказ ваць 

да па мо гу дзе цям пры пе ра хо дзе 

пра ез най част кі, і, вя до ма, для та-

го, каб са чыць за па рад кам. Мно гія 

баць кі пад во зяць дзя цей на аў та-

ма бі лях і за бі ра юць іх, і тут важ на 

быць вы тры ма ны мі і ўза е ма куль-

тур ны мі.

Кож най шко ле вы да юц ца паш-

пар ты бяс пе кі, у якіх за хоў ва ец ца 

ўся ін фар ма цыя па ар га ні за цыі і 

на ву чан ні дзя цей пра віль ным па-

во дзі нам. Аб наў ля юц ца кут кі бяс-

пе кі, пад рых та ва ны бу дуць аў та га-

рад кі — уся му гэ та му ўдзя ля ец ца 

вя лі кая ўва га, усё гэ та з 1 ве рас ня 

бу дзе выкарыстоўвацца ў поўную 

сілу.

З па чат ку го да на да ро гах 

кра і ны за гі ну лі 17 дзя цей. З іх 

13 — гэ та дзе ці-па са жы ры. 

250 не паў на лет ніх атры ма лі  ка-

лец твы. Ня гле дзя чы на жорст кі 

кант роль з бо ку су пра цоў ні каў 

ДАІ, кож ны трэ ці не паў на лет ні 

пе ра во зіц ца з па ру шэн нем пра-

ві лаў да рож най бяс пе кі. Ад сюль 

і гэ тыя ліч бы.

І зноў тут у пер шую чар гу трэ-

ба за клі каць да ад каз нас ці да-

рос лых. Хтось ці па са дзіў дзі ця 

ў дзі ця чае крэс ла, але за быў ся 

пры шпі ліць ра мя нём ма лень ка-

га па са жы ра. Не ка то рыя пе ра-

во зяць дзя цей, якія не да сяг ну лі 

12-га до ва га ўзрос ту, на ма та цык-

ле або ма пе дзе. Ін шы іг на ра ваў 

хут кас ны рэ жым ці сеў за руль у 

не цвя ро зым ста не. Уво гу ле, звы-

чай нае па ру шэн не пра ві лаў пры-

во дзіць да ава рыі, гі бе лі і траў маў 

не толь кі кі роў цу, але і та го, хто 

да ве рыў яму сваё жыц цё, у гэ тым 

вы пад ку дзі ця ці. У су вя зі з чым 

хо чац ца ліш ні раз за клі каць да 

піль нас ці і пад вы ша най асця рож-

нас ці тых, хто кі руе транс парт-

ным срод кам. Вар та па мя таць, 

што да ро га не да руе ня дбай нас-

ці. Тым больш ця пер, ка лі рух 

асаб лі ва ін тэн сіў ны.

І яшчэ, што да ты чыц ца дзя цей, 

ка ні ку лаў і на ву чаль на га го да. Як 

рас ка заў Ле а нід Ло маць, на мес-

нік ды рэк та ра па ар га ні за цый на-

ме та дыч най ра бо це ДУ «РНПЦ 

траў ма та ло гіі і ар та пе дыі», іс-

нуе та кое па няц це, як «трэ ба 

ўсё па спець». Ін шы мі сло ва мі, 

дзе ці, асаб лі ва пад лет кі, вы явіў-

шы, што ад па чы нак скон чыў ся, 

а яшчэ мно гае не зроб ле на, спра-

бу юць за тыя дні, што за ста лі ся 

да ву чо бы, а то і га дзі ны, на гнаць 

упу шча нае. Гэ та вы лі ва ец ца ў гі-

пер ак тыў ныя па во дзі ны, ча сам 

з ужы ван нем ал ка го лю. У та кія 

мо ман ты дзе ці амаль не кант ра-

лю юць ся бе. А па коль кі ўсё на-

ша жыц цё так ці інакш пра хо дзіць 

ка ля да рог, то ў пе ры яд «трэ ба 

ўсё па спець» мна гак рат на ўзмац-

ня ец ца ве ра год насць да рож на га 

зда рэн ня. Тут сту пень ад каз нас ці 

ўскла да ец ца не толь кі на юных 

па ру шаль ні каў, але і на іх баць-

коў, па коль кі ме на ві та яны па він-

ны са чыць за ста нам сва іх дзя цей 

і свое ча со ва па пя рэдж ваць маг-

чы мыя экс цэ сы.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



Бяс пе каБяс пе ка  

У лю тым 2016 го да лі-

цэй па спя хо ва прай шоў 

дзяр жаў ную акрэ ды та цыю. 

Ра бо та па рэа лі за цыі дзяр-

жаў най па лі ты кі ў га лі не 

аду ка цыі ажыц цяў ля ец-

ца па на ступ ных кі рун ках 

дзей нас ці: ства рэн не ўмоў 

для рэа лі за цыі пра ва кож-

на га на ву чэн ца на якас ную 

аду ка цыю; ства рэн не і раз-

віц цё аду ка цый нага ася-

род дзя, якое за бяс печ вае 

атры ман не агуль най ба-

за вай і агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі, а так са ма пер-

ша сных ве даў і на вы каў, 

не аб ход ных для служ бы 

ў ор га нах унут ра ных спраў; 

вы ха ван не год ных гра ма-

дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

фар мі ра ван не ў іх дыс цып-

лі на ва нас ці і ад каз нас ці, 

імк нен не да служ бы ў ор га-

нах унут ра ных спраў.

На чаль нік лі цэя — ге-

не рал-ма ёр мі лі цыі Вік тар 

Жы бур то віч. Тут пра цу юць 

пе да го гі з уз роў нем ква лі-

фі ка цыі вы шэй шай і пер шай 

ка тэ го рыі. Ува гу і кло пат да 

на ву чэн цаў пра яў ля юць на-

стаў ні кі, вы ха валь ні кі, ме ды-

цын скія ра бот ні кі.

Асноў ная мэ та дзей нас-

ці — фар мі ра ван не ма раль-

най за ко на па слух мя най асо-

бы, здоль най за бяс печ ваць 

у бу ду чы ні на цы я наль ную 

бяс пе ку. У лі цэй пры ма юц-

ца юна кі, якія за вяр шы лі 

на ву чан не ў 6-м кла се, на 

2-й сту пе ні агуль най ся рэд-

няй аду ка цыі. Пры ём ажыц-

цяў ля ец ца на кон курс най 

асно ве па вы ні ках зда чы 

ўступ ных іс пы таў з улі кам 

ме ды цын ска га агля ду. Па-

за кон кур сам пры ўмо ве 

атры ман ня на ўступ ных іс-

пы тах ад знак не ні жэй шы за 

4 ба лы ў лі цэй у па рад ку вы-

ключэння пры ма юц ца дзе ці-

сі ро ты і дзе ці, якія за ста лі ся 

без апе кі баць коў.

Тэр мін на ву чан ня — 5 га-

доў. На кож ным кур се — два 

кла сы па 50 ча ла век. На ву-

чан не бяс плат нае, юна кі 

зна хо дзяц ца на поў ным 

дзяр жаў ным за бес пя чэн ні. 

Хлоп цы, акра мя фор мы, так 

бы мо віць, ва ен на га ўзо ру, 

атрым лі ва юць не каль кі ві-

даў спар тыў на га адзен ня, а 

так са ма ахоў ны кам бі не зон 

ад даж джу, кра соў кі, бя ліз-

ну, ран цы для пад руч ні каў, 

за плеч ні кі — увесь на бор, 

не аб ход ны для жыц ця і ву-

чо бы ма ла до му ча ла ве ку. 

Ну, і са мо са бой, пад руч ні-

кі, якія за хоў ва юц ца ў спе-

цы яль ных імян ных скры нях. 

Хлоп цы жы вуць у кам фар та-

бель ных па ко ях, якія раз лі-

ча ны на 3-4 ча ла ве кі.

Ву чэб ны пра цэс у лі цэі 

пад трым лі ва ец ца на са мым 

вы со кім уз роў ні. Вы ха ван цы 

зай ма юц ца вель мі ста ран на. 

Мно гія з іх удзель ні ча юць у 

роз ных кон кур сах і алім пі я-

дах, якія пра хо дзяць і па лі ніі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, і па лі-

ніі МУС. На прык лад, на рэс-

пуб лі кан скай алім пі я дзе па 

ву чэб ных прад ме тах адзін з 

на ву чэн цаў дай шоў на сён-

няш ні дзень да 3-га эта пу па 

бе ла рус кай мо ве, што з'яў ля-

ец ца вель мі сур' ёз ным да сяг-

нен нем. А на рэс пуб лі кан скай 

пра ва вой алім пі я дзе «Фе мі-

да» 2018 года, якую пра во-

дзі ла Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў, на ву чэн цы лі цэя за ня лі 

ўсе тры пер шыя мес цы.

Асоб на трэ ба ад зна чыць 

уро кі, якія з на ву чэн ца мі лі-

цэя пра вод зяць унут ра ныя 

вой скі. Хлоп цы на мес цы 

вы ву ча юць тэх ні ку і зброю 

бе ла рус кай мі лі цыі. Цяж ка 

пе ра аца ніць зна чэн не па доб-

ных уро каў! Гэ та не школь-

ныя пад руч ні кі і пла ка ты, 

а ўжо са праўд ная служ ба. 

Вя до ма, па доб нае на ву чан-

не за хап ляе пад лет каў.

Вя лі кая ўва га ўдзя ля ец-

ца фі зіч най куль ту ры. Вуч ні 

бе га юць кро сы, зай ма юц ца 

ба раць бой, пла ва юць у ба-

сей не, гу ля юць у фут бол, ва-

лей бол і бас кет бол — кож ны 

зна хо дзіць маг чы масць пра-

явіць ся бе. Да рэ чы, вы ха-

ван цы лі цэя ўдзель ні ча юць 

і зай ма юць пры за выя мес-

цы ўва многіх спар тыў ных 

спа бор ніц твах і спар та кі я дах 

го ра да і кра і ны.

Не пра хо дзіць мі ма на-

ву чэн цаў і вя лі кае гра мад-

скае жыц цё. На прык лад, 

у па ра дзе мі ну ла га го да, 

пры све ча на га 100-год дзю 

бе ла рус кай мі лі цыі, удзель-

ні ча лі і вы ха ван цы лі цэя. 

50 юных ба ра бан шчы каў 

ад кры лі па рад і сва ім вы-

раз ным рыт мам па вя лі за 

са бой ка ло ны міліцэйскіх 

падраздзяленняў. Чым не 

вя лі кая па дзея і вя лі кі го-

нар? З та го ча су, да рэ чы, 

юныя ба ра бан шчы кі пры ма-

юць удзел у мно гіх ура чыс-

тых ме ра пры ем ствах.

А на апош нім па ра дзе ў 

Дзень не за леж нас ці ўпер-

шы ню кро чы лі на ву чэн цы 

лі цэя. Гэ та бы ло ня лёг кае 

вы пра ба ван не. Але хлоп цы 

вы тры ма лі ўсе цяж кас ці пад-

рых тоў кі і ча кан ным кро кам 

прай шлі ў агуль най ка ло не 

пад гу кі ва ен на га мар ша.

Шмат ці ка ва га ад бы ва ец ца 

ў лі цэі. Ву чо ба, па езд кі, су стрэ-

чы, кон кур сы, спа бор ніц твы — 

не за су му еш. Хлоп цы пра хо-

дзяць сур' ёз ную і са праў ды 

ўсе ба ко вую пад рых тоў ку. Не-

вы пад ко ва вы пуск ні кі не прос-

та юна кі ў фор ме, а прак тыч на 

га то выя афі цэ ры. Та му мож на 

быць пе ра ка на ны мі: за бес пя-

чэн не бяс пе кі гра ма дзян да-

ве ра на на дзей ным, ад каз ным 

і да свед ча ным лю дзям — як 

яно і па він на быць.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



З на го дыЗ на го ды  

ЗМЕ НА НЕ ПАД ВЯ ДЗЕ
28 жніў ня — дзень на ра джэн ня Спецыялізаванага лі цэя МУС

Кры ху пе рад гіс то рыі. У 2010 го дзе ра шэн нем 

Мін гар вы кан ка ма ў ад па вед нас ці з Ука зам 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь бы ло ство ра на 

Мін скае га рад ское ка дэц кае ву чы лі шча № 1. 

У 2013 го дзе яму пры свое на імя пер ша га 

на чаль ні ка ста ліч най мі лі цыі Мі ха і ла Фрун зэ. 

А 28 жніў ня 2015 го да ву чы лі шча пе ра пад па рад ка-

ва на Мі ніс тэр ству ўнут ра ных спраў і пе ра ўтво ра на 

ў Спе цы я лі за ва ны лі цэй МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ува га — дзе ці!


