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Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля КА-

ЧА НА ВА па еха ла ў гім на зію 

№ 1 імя Фран цыс ка Ска ры-

ны ў По лац ку. Па вод ле яе 

слоў, пры сут насць 1 ве рас-

ня ў род най уста но ве аду-

ка цыі да дае хва ля ван ня, бо 

тут ву чы лі ся бра ты і дзе ці 

На тал лі Ка ча на вай. Яна 

ад зна чы ла, што кож ны год 

су стра ка ец ца з ад на клас ні-

ка мі і на стаў ні ка мі. «З га да-

мі ўспа мі ны пра шко лу ўсё 

яр чэй шыя і васт рэй шыя. Бо 

шко ла — гэ та на ша жыц-

цё», — да да ла кі раў нік Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

У па да ру нак ад яе гім-

на зія атры ма ла ін тэр ак-

тыў ную па нэль, а ад Прэ-

зі дэн та На тал ля Ка ча на ва 

пе рад ала пер ша клас ні кам 

кні гі «Бе ла русь — на ша Ра-

дзі ма». Стар шы ня По лац ка-

га рай вы кан ка ма Мі ка лай 

Шаў чук па да рыў сер ты фі-

кат на на быц цё кам п'ю тар-

на га кла са.

На тал ля Ка ча на ва ву чы-

ла ся тут, ка лі гэ та ўста но ва 

аду ка цыі яшчэ бы ла ся рэд-

няй шко лай № 7. Яна прай-

шла ся па род ных ка лі до рах, 

на ве да ла свой клас, а так-

са ма су стрэ ла ся са сва і мі 

на стаў ні ка мі, якім па дзя ка-

ва ла за тое, што вы ха ва лі 

ўмен не ву чыц ца, лю боў да 

Бе ла ру сі.

Прэм' ер-мі ністр Сяр гей 

РУ МАС 1 ве рас ня на ве даў 

свя точ ную лі ней ку ў ся рэд-

няй шко ле № 2 Ту ра ва, у 

якую сам ка лісь ці пай шоў у 

пер шы клас. У сва ім він ша-

ван ні на ву чэн цам, іх баць-

кам і на стаў ні кам кі раў нік 

Са ве та Міні страў ад зна чыў, 

што най важ ней шы аба вя-

зак дзяр жа вы — ства рыць 

роў ныя ўмо вы для атры ман-

ня якас най аду ка цыі, ад нак 

шмат што за ле жыць і ад 

кан крэт на га вуч ня. У гэ тым 

го дзе ў ту раў скай шко ле 

№ 2 — 15 пер ша клас ні каў, 

але ў на ступ ныя га ды ды на-

мі ка бу дзе па ляп шац ца — 

та кая сі ту а цыя ка жа аб 

пра віль най па лі ты цы ўлад 

па ад ра джэн ні та кіх на се-

ле ных пунк таў, пра тое, што 

сю ды вяр та ец ца мо ладзь, 

да даў ён.

Сяр гей Ру мас пры ехаў не 

з пус ты мі ру ка мі: у па да ру-

нак шко ла атры ма ла муль-

ты ме дый ную ін тэр ак тыў ную 

дош ку і спар тыў ны ін вен тар. 

Го мель скі абл вы кан кам пе-

ра даў вуч ням і на стаў ні кам 

кам п'ю тар ны клас. Да рэ чы, 

дзе ці па да ры лі прэм' ер-мі-

ніст ру су ве нір, які яны зра-

бі лі сва і мі ру ка мі.

Пад час на вед ван ня шко-

лы Сяр гей Ру мас рас ка заў 

не ка то рыя ўспа мі ны з дзя-

цін ства. Ці ка ва, што ў гэ тую 

шко лу ён тра піў та му, што 

баць ку па пра цы пе ра вя лі з 

Го ме ля ў Мінск і бы ло пры-

ня та ра шэн не ад пра віць дзі-

ця на ма лую ра дзі му баць-

коў. Кі раў нік ура да да даў, 

што быў доб рым вуч нем, 

а яго са мыя яр кія школь ныя 

ўспа мі ны — пра бу фет, дзе 

бы ла са мая смач ная вы печ-

ка, і пра школь ны ста ды ён, 

які ўвесь час зай ма лі стар-

ша клас ні кі.

1 ве рас ня ін шыя чле ны 

ўра да так са ма пра вя лі ў 

на ву чаль ных уста но вах на 

сва ёй ма лой ра дзі ме.

Па вод ле Бел ТА.

Стар шы ня Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 

па бы ваў на ўра чыс тай лі-

ней цы ў ма гі лёў скай гім на-

зіі № 3. Гэ та ад на з най ста-

рэй шых уста ноў аду ка цыі 

го ра да з вя лі кі мі і даў ні мі 

тра ды цы я мі. З яе сцен вый-

шлі су свет на вя до мыя лю-

дзі — мас так Па вел Мас ле-

ні каў, ака дэ мік і да след чык 

Арк ты кі Ота Шміт, пра фе сар 

ме ды цы ны Ера фей Кас це-

ніч. Гім на зія і за раз тры мае 

вы со кія па зі цыі, тут ву чыц ца 

шмат пе ра мож цаў роз на га 

ўзроў ню алім пі яд, спар тыў-

ных спа бор ніц тваў.

— У кра і не ро біц ца ўсё 

для та го, каб ства рыць 

кам форт ныя ўмо вы для 

рэа лі за цыі маг чы мас цяў 

пад рас та ю ча га па ка лен-

ня, — ад зна чыў у сва ёй він-

ша валь най пра мо ве Мі ха іл 

Мяс ні ко віч. — Толь кі ра зам 

мяс цо вая ўла да, шко ла, 

сям'я здоль ныя вы ра шыць 

пы тан ні вы ха ван ня год ных 

гра ма дзян сва ёй кра і ны.

Ад Са ве та Рэс пуб лі кі Мі-

ха іл Мяс ні ко віч пе ра даў ды-

рэк та ру гім на зіі сер ты фі кат 

на ін тэр ак тыў ную дош ку.

— Той пры ўзня ты і ўзнёс-

лы на строй, які па нуе на та-

ко га ро ду ме ра пры ем ствах, 

заў сё ды кра нае, — па дзя ліў-

ся эмо цы я мі Мі ха іл Мяс ні ко-

віч. — Пры мя ра еш гэ та ўсё 

на сваё жыц цё, на свой лёс. 

Гэ та вель мі доб рыя хва ля ван-

ні. Я пла на ваў на Дзень ве даў 

быць у сва ёй род най шко ле на 

ма лой ра дзі ме ў Сно ве. Але ў 

су вя зі з тым, што ў Ма гі лё ве 

10—12 каст рыч ні ка за пла на-

ва на пра вя дзен не V Фо ру му 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі і трэ ба 

са чыць за пад рых тоў кай яго 

зна ка вых аб' ек таў, я пры ехаў 

сю ды. А ў сваю шко лу на кі ра-

ваў тэ ле гра му з він ша ван ня мі 

з Днём ве даў.

Спі кер Па ла ты прад стаў-

ні коў Нацыянальнага сходу 

Ула дзі мір АНДРЭЙ ЧАН КА 

Дзень ве даў су стрэў у сва ёй 

вы бар чай акру зе — Док шыц-

кім ра ё не. Ся рэд няя шко ла ў 

га рад скім па сёл ку Бя гомль 

1 ве рас ня ад чы ні ла свае 

дзве ры амаль для 400 вуч няў, 

39 з якіх — пер ша клас ні кі.

З па жа дан ня мі, каб шко-

ла для кож на га вуч ня ста-

ла дру гім до мам, вы сту піў 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка. Ён 

ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі 

вель мі шмат ро біц ца для 

раз віц ця аду ка цыі, а са ма 

аду ка цыя — гэ та адзін з най-

га лоў ней шых пры яры тэ таў у 

раз віц ці гра мад ства.

— У на шай кра і не ство-

ра ны ўсе на леж ныя ўмо вы 

для атры ман ня якас най і 

да ступ най аду ка цыі, — пе-

рад ае сло вы Ула дзі мі ра 

Анд рэй чан кі ка рэс пан дэнт 

«Род ных вы то каў». — Ва ша 

шко ла — гэ та ва ша ма лая 

ра дзі ма, даб ра быт якой за-

ле жыць толь кі ад вас. Лю-

бі це шко лу, ца ні це пра цу 

на стаў ні каў, з ра дас цю спа-

сці гай це но выя ве ды, якія ў 

бу ду чы ні да па мо гуць знай-

сці кож на му сваё мес ца.

Ад Па ла ты прад стаў ні коў 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка прэ-

зен та ваў вуч ням ін тэр ак тыў-

ную па нэль.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ПЕР ШАЯ ПРЫ СТУП КА 
СА МАЯ ВАЖ НАЯ

Най вы шэй шыя дзяр жаў ныя асо бы кра і ны 
на ве да лі род ныя шко лы і гім на зіі

ДОБ РЫ ПА ЧА ТАК
Він ша ван ні і па да рун кі вуч ням 
ад кі раў ні коў пар ла мен та

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У алек санд рый скай шко ле ёсць свае пе-

да га гіч ныя ды нас тыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ў свой час сам вяр таў ся сю ды на стаў ні кам 

і ні ко лі не губ ляў су вязь з род най зям лёй. 

«Я ма гу ска заць дак лад на, што толь кі ве да-

ю чы шлях да до му, мож на ўпэў не на ру хац ца 

на пе рад», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ве ды не дзе ля ад зна кі, а дзе ля вы со кіх 

мэт — гэ та ключ да бу ду чы ні. Жа да ю чы 

зем ля кам пос пе хаў у гэ тым на ву чаль ным 

го дзе, кі раў нік дзяр жа вы ска заў, што ён бу-

дзе па спя хо вым, ка лі ад ра зу на стро іц ца на 

сур' ёз ную пра цу. Але не трэ ба за бы ваць і 

пра ад па чы нак. Най леп шы, на дум ку Прэ зі-

дэн та, — гэ та фі зіч ная ак тыў насць. Да рэ чы, 

на ву чэн цы шко лы ў па да ру нак ад кі раў ні ка 

дзяр жа вы атры ма лі но вае аб ста ля ван не для 

спар тыў най пля цоў кі. І ад ра зу ж пер ша га 

ве рас ня яго апра ба ва лі. Прэ зі дэн ту яны 

па да ры лі фо та аль бом «Сця жын ка мі ма лой 

ра дзі мы».

Па він ша ва ла ў гэ ты свя точ ны дзень алек-

санд рый скіх школь ні каў і спя вач ка Алё на 

Лан ская, якая ўсіх на тхні ла сва і мі пес ня мі. 

Юлія Бы ка ва так са ма спе ла не каль кі кам-

па зі цый для вуч няў і іх бацькоў.

Пас ля та ко га не звы чай на га ад крыц ця 

лі ней кі пра зві неў пер шы зва нок, а Прэ зі-

дэнт пай шоў у клас ста ро га бу дын ка сва ёй 

шко лы, дзе яго ча ка лі 18 пер ша клас ні каў. 

На сва ім пер шым уро ку яны па чу лі на ка зы 

і він ша ван ні ад кі раў ні ка дзяр жа вы, а так са-

ма рас каз пра тое, як ён сам пра во дзіў свае 

школь ныя га ды. Як ся дзеў за трэ цяй пар тай, 

а по тым вяр нуў ся ў на ву чаль ную ўста но ву ў 

якас ці пе да го га.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка су-

стрэў ся са сва і мі на стаў ні ка мі. Ра зам з імі 

ён ус пом ніў бы лыя ча сы. Тац ця на Кар пе-

чан ка (на фота) бы ла яго клас ным кі раў-

ні ком. На ле та ёй споў ніц ца 95 га доў. Яна 

за пра сі ла Прэ зі дэн та на свой юбі лей. Ра зам 

з на стаў ні ка мі яны зра бі лі су мес нае фо та 

на па мяць.

Не менш за пер ша клас ні каў хва лю ец ца 

і но вы ды рэк тар Алек санд рый скай ся рэд-

няй шко лы Аляк сандр Боб ры каў. Ён пры-

сту піў да аба вяз каў у ся рэ дзі не жніў ня, ужо 

асвоіўся і га то вы су стра каць сва іх вуч няў. 

Да рэ чы, уся го ў шко ле ў гэ тым го дзе бу дуць 

на ву чац ца 206 юна коў і дзяў чат.

«Су час ная ба за шко лы вель мі моц ная, 

но вае аб ста ля ван не ўсё ўста ноў ле на, у нас 

но вы ву чэб ны клас хі міі, су час ны клас фі зі кі, 

ка бі нет ін фар ма ты кі, — рас каз вае ды рэк-

тар. — Так са ма для па чат ко вых кла саў па-

да ры лі муль ты бор ды. Гэ та зна чыць на сён ня 

гэ та не шко ла, а каз ка ў ма ім уяў лен ні. Да-

гэ туль я пра ца ваў у ін шай шко ле, кам плек-

та цыя там так са ма на вы со кім уз роў ні, але 

тут ня ма па раў на ння».

Сваё пер ша га ве рас ня Аляк сандр Боб-

ры каў так са ма вель мі доб ра па мя тае. Як 

ён хва ля ваў ся, сто я чы з бу ке там аст раў у 

пер шым ра дзе. Але ад зна чае, што сё ле та 

для яго, як для но ва га ды рэк та ра, дзень 

не менш хва лю ю чы. Як кі раў нік сель скай 

шко лы, ён звяр тае ўва гу, што тут га лоў-

нае — кло пат на стаў ні каў і баць коў. «Сель-

ская шко ла сён ня прак тыч на ні чым не ад-

роз ні ва ец ца ад га рад ской. Асна шчэн не ў 

нас на ват леп шае. Да та го ж у нас кла сы 

мен шыя, гэ та зна чыць ува гу на ву чэн цам мы 

мо жам да ваць на шмат больш, чым у га рад-

скіх шко лах. Гэ та ха рак та ры зуе на шу па спя-

хо васць. Ка ля 50 % на шых вы пуск ні коў ідзе 

ў вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы».

У алек санд рый скую шко лу пры хо дзяць 

і ма ла дыя на стаў ні кі, та кія як Ула дзі слаў 

За ха рэнь. Сам ён з Мёр шчы ны, у Алек санд-

рыю тра піў па раз мер ка ван ні. У хлоп цаў 

5—9 кла саў Ула дзі слаў бу дзе вы кла даць 

пра цоў нае на ву чан не. Раз ліч вае за ах во ціць 

вуч няў на цы я наль ны мі ра мёст ва мі.

Да рэ чы, да гэ та га ву чэб на га го да ў кра і-

не па бу да ва ны тры но выя шко лы: у Мін ску, 

Баб руй ску і Ляс каў цы (Мін скі ра ён). Сён ня 

ка ля 110 ты сяч пер ша клас ні каў пай шлі ў 

на ву чаль ныя ўста но вы краіны. Пер шы ўрок 

прай шоў пад наз вай «Мне вы па ла шчас це 

тут на ра дзіц ца...» і быў пры све ча ны Го ду 

ма лой ра дзі мы.

На дзея АНІ СО ВІЧ,

аг. Алек санд рыя.
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