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Ка лi пра цяг лы эк за мен, 

праз дзве га дзi ны пра во дзiц-

ца дэз ын фек цыя па мяш кан-

ня: кан такт ныя па верх нi пра-

цi ра юц ца ан ты сеп ты кам.

Па вод ле слоў ды рэк та-

ра Сяр гея БА ГА МО ЛА ВА, 

быў вы яў ле ны адзiн вы па-

дак за хвор ван ня. Ву ча нi ца 

дзя ся та га кла са прый шла 

ў шко лу, дрэн на ся бе ад-

чу ва ла. Дзяў чын ка бы ла 

апе ра тыў на iза ля ва на. Як i 

пра ве дзе ны ўсе не аб ход ныя 

ме ра пры ем ствы: ва ўсiх маг-

чы мых кан так таў ана лi зы не 

па цвер дзi лi за ра жэн ня.

Да рэ чы, на ўра чыс тай лi-

ней цы, пры све ча най за кан-

чэн ню на ву чаль на га го да, не 

бы ло, як пры ня та па тра ды-

цыi, хва лю ю чых iм гнен няў, 

ка лi вы пуск нiк тры мае на ру-

ках дзяў чын ку-пер ша клаш-

ку са зван ком у ру ках. Толь-

кi бы лi вы пуск нi кi, баць кi i 

не ка то рыя на стаў нi кi. Дык i 

доб ра!

Та кiм чы нам, чут кi пра 

тое, што ка гось цi ледзь не 

сi лай за цяг ва юць у шко-

лы для ма са вас цi — пе ра-

больш ван не.

Цi мно га ха дзi лi да эк за-

ме наў? Як па ве да мi лi пе да-

го гi, больш за па ло ву хлоп-

чы каў i дзяў чы нак на вед ва лi 

шко лу. А ся род тых, ка му трэ-

ба бы ло зда ваць эк за ме ны, 

ха дзi лi на за ня ткi ка ля 70 %. 

Ас тат нiя — ме лi ста сун кi з

вы клад чы ка мi i атрым лi ва лi 

за дан нi i ад праў ля лi ад ка зы 

па элект рон най по шце. Усю 

не аб ход ную iн фар ма цыю з 

тлу ма чэн ня мi раз мяс цi лi на 

сай це ўста но вы аду ка цыi.

Пра пан дэ мiю... 
ге ог раф

Сё ле та ў шко ле 55 вы пуск-

нi коў, якiя ву чы лi ся адзi нац-

цаць га доў. I 40 — пас ля дзя-

вя та га кла са, якiя вы ра шы лi 

да лей ву чыц ца па-за шко лай. 

Яшчэ 30 за ста нуц ца тут да-

лей атрым лi ваць ве ды...

У лi ку тых, хто па кi да юць 

сце ны шко лы, сем ме да лiс-

таў. А 11-клас нi ца На сця 

Па лу шы на пе ра мож ца рэс-

пуб лi кан скай алiм пi я ды па 

геа гра фii. Дзяў чы на на ват 

амаль не па крыў дзi ла ся, ка-

лi я пра ва ка цый на ска заў, 

што яе лю бi мы прад мет не 

ў трэн дзе. А вось за меж ная 

мо ва i ўсё, што звя за на з 

кам п'ю та рам, кру та! Су раз-

моў нi ца па ча ла рас каз ваць 

пра са цы яль ную геа гра фiю i 

яе ак ту аль насць пад час пан-

дэ мii, ды i па-за ёю. Ню ан сы 

рас паў сюдж ван ня: ча му ме-

на вi та так бы ло, а не iнакш, 

iн шыя дро бя зi, якiя цi ка вяць 

сён ня ўсiх, — яе на ву ка ад-

ка жа на гэ та i мно гiя ак ту-

аль ныя пы тан нi. А га лоў нае, 

ма ю чы доб ры ана лiз iн фар-

ма цыi, мож на пра ду хi лiць 

«рас паў за нне» па све це 

ча гось цi не бяс печ на га для 

ўся го ча ла вец тва.

А для дзе вя цi клас нi цы 

На сцi За крэў скай сё ле та 

пер шыя вы пра ба ван нi па 

ву чо бе. За ра зiц ца, пры зна-

ла ся, у шко ле не ба iц ца, а 

вось дрэн на здаць эк за ме-

ны — так! Гу та ры лi з ёй да 

эк за ме ну па ма тэ ма ты цы, 

дзяў чын ка ска за ла, што для 

яе гэ ты прад мет, у ад роз-

нен не ад так са ма эк за ме на-

цый ных рус кай i бе ла рус кай 

моў, са мы цяж кi. Па смя я ла-

ся з ма iх ус па мi наў, што кла-

лi пад па душ ку кнiж ку ў ноч 

пе рад эк за ме нам. Каб лепш 

у га ла ву ве ды «пе ра хо дзi-

лi». Ска за ла, што смарт фон 

або план шэт з ад ка за мi на 

бi ле ты лепш па клас цi да лей 

ад лож ка. Най леп шая пад-

мо га — доб рае ра зу мен не 

та го, што трэ ба бу дзе ад ка-

заць. По бач ста яў яе та та, 

якi час та бы вае ў шко ле, 

бо да па ма гае ў ар га нi за цыi 

роз ных ме ра пры ем стваў як 

гу ка апе ра тар. Ка заў, што 

зроб ле на ўсё маг чы мае, 

каб дзе цi не ста лi ах вя ра-

мi ка вар на га вi ру са. Сам жа 

хо дзiць па ка лi до рах i гэ-

так да лей, дзе i дач ка. I га-

во рыць не для пры го жа га 

слаў ца, са зда роў ем дзя цей 

не жар ту юць.

На стаў н iк  На тал ля 

Ля дэн ка, клас ны кi раў нiк 9 «Б» 

у гэ тай жа шко ле пра ца ва-

ла яшчэ сту дэнт кай. I з та го 

ча су нi дзе больш. Гэ та яе 

шос ты вы пуск (вуч няў, якiя 

сы хо дзяць са шко лы). Ка жа, 

што, ка неш не, пан дэ мiя змя-

нi ла па ды ход да атры ман ня 

ве даў. Але няхай i дыс тан цый-

на, пад лет кi ву чы лi ся ад каз-

на. Боль шасць пры хо дзi лi на 

за ня ткi, па су бо тах — на iн-

ды вi ду аль ныя.

Го нар шко лы
Па куль пад лет кi зда ва лi 

эк за ме ны, ды рэк тар за пра-

сiў на эк скур сiю ў школь ны 

му зей на род на га го на ру, 

яко му пры клад на трыц цаць 

га доў. Ства ры лi яго, ка лi 

шко лу ўзна чаль ва ла Iры на 

Шаў чэн ка. Яна за цi ка вi ла 

па паў нен нем фон ду ка лег, 

дзя цей i iх сва я коў. I тра-

ды цы яй ста ла да рыць тое, 

што мо жа стаць част кай 

экс па зi цыi: знач кi, паш тоў-

кi, мар кi...

Тут ёсць i ар хеа ла гiч ныя 

зна ход кi, «рэ ха вай ны»: гiль-

зы, пляш кi, эле мен ты фор-

мы i iн шае. Цi ка ва пра чы-

таць на стэн дах пра бы лых 

вуч няў.

Як ад зна чыў ды рэк тар 

шко лы, у наш час на зi ра ец ца 

цi ка вы «фе но мен». У шко-

ле пра ца ва лi або ву чы лi ся 

ня ма ла кi ру ю чых асоб. Ся-

род iх i кi раў нiк аб лас но га 

пар ла мен та Ула дзi мiр Ця-

рэнць еў. Мно гiя бы лыя вуч-

нi па мя та юць яго як вель мi 

iнi цы я тыў на га пе да го га-ар-

га нi за та ра. Ся род вы хад цаў 

i дэ кан ад на го з фа куль тэ-

таў Вi цеб ска га дзяр жаў на га 

ўнi вер сi тэ та iмя П. М. Ма-

шэ ра ва, кi раў нi кi сiс тэм аду-

ка цыi га рад ско га i ра ён на га 

ўзроў няў.

Му зей адзiн з ня мно гiх вi-

цеб скiх школь ных мае зван-

не «на род на га». У «гас ця вой 

кнi зе», дзе на вед валь нi кi мо-

гуць па дзя лiц ца ўра жан ня мi, 

ёсць i ўдзяч насць ад гра ма-

дзян кi Швей ца рыi. Не, яна 

не на ша бы лая, а, як ка жуць, 

«чыс та кроў ная швей цар ка». 

Жан чы на бы ла на зi раль нi-

цай на пар ла менц кiх вы ба-

рах, якiя ад бы лi ся мi ну лай 

во сен ню. Школь нi кi за пра сi-

лi яе да са бе ў му зей. Iн ша-

зем ка бы ла вель мi ўра жа на 

не толь кi ўба ча ным, але i 

рас ка за мi пра цiр, ба сейн, 

май стэр нi, дзе хлоп чы кi ву-

чац ца ста ляр най спра ве, а 

дзяў ча ты — шыц цю. I пра 

ўсё гэ та i iн шае ёй рас ка за-

лi на анг лiй скай мо ве.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

СпортСпорт

ЯР КАЯ ПА ДЗЕЯ 
ЛЕТ НЯ ГА СЕ ЗО НА
Чэм пi я нат Бе ла ру сi па лёг кай ат ле ты цы 

прой дзе ў пе ры яд з 31 лi пе ня 
да 2 жнiў ня на ста ды ё не «Ды на ма»

Тур нiр ад бу дзец ца ў фар ма це кла сiч най лёг кай ат-

ле ты кi, акра мя най мац ней шых бе ла рус кiх ат ле таў, 

не вы клю ча на, што на стар це ў Бе ла ру сi вы сту пяць 

i спарт сме ны з iн шых кра iн. «Нам на ўрад цi ўдас-

ца пе ра даць ат мас фе ру Алiм пiй скiх гуль няў, але 

мы хо чам для спарт сме наў i гле да чоў зра бiць шоу. 

Ду маю, чэм пi я нат кра i ны ста не яр кай па дзе яй лет-

ня га се зо на», — ад зна чыў стар шы ня Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыi лёг кай ат ле ты кi Ва дзiм ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКI. 

Ён да даў, што чэм пi я нат Бе ла ру сi дасць не аб ход-

ны спа бор нiц кi во пыт спарт сме нам i маг чы масць 

вы ра зiць свае эмо цыi на ста ды ё не. Спа бор нiц твы 

ста нуць доб рай маг чы мас цю па гля дзець, у якой 

фор ме зна хо дзяц ца бе ла рус кiя ат ле ты.

Ар га нi за та ры абя ца юць здзi вiць не толь кi спар тыў ны-

мi вы нi ка мi, але i шоу, усё бу дзе па бу да ва на ва кол бе-

ла рус кай мо вы i тра ды цый: па чы на ю чы ад прэ зен та цыi 

i ну ма роў i за кан чва ю чы цы ры мо нi яй уз на га ро джан ня. 

На прык лад, усiм ах вот ным бу дзе да дзе на маг чы масць 

пра бег чы па да рож ках ста ды ё на, кi нуць буль бу пад час 

жар тоў ных кон кур саў, па тры маць у ру ках са праўд ныя лёг-

ка ат ле тыч ныя сна ра ды. За баў ляць гас цей бу дзе прад стаў-

ле ны на пя рэ дад нi та лiс ман Бе ла рус кай фе дэ ра цыi лёг кай 

ат ле ты кi — Ба фiк. Кошт бi ле та абя ца юць зра бiць цал кам

сiм ва лiч ным: два руб лi для да рос лых i ру бель — для дзя-

цей. Лёг ка ат ле тыч ныя шко лы сва iх вы ха ван цаў змо гуць 

ад пра вiць на ста ды ён бяс плат на. Пры гэ тым, пад крэс лi вае 

Ва дзiм Дзе вя тоў скi, спар тыў ны склад нiк па дзеi так са ма 

бу дзе на вы со кiм уз роў нi.

— Кар ды наль ных но ва ўвя дзен няў не бу дзе: нас ча-

кае кла сiч ная лёг кая ат ле ты ка, спа бор нiц твы ў зна ё мым 

фар ма це. Хi ба што ў рас кла дзе з'я вiц ца мна га бор'е, а 

спар тыў ная хадзь ба прой дзе на ста ды ё не — дыс тан цыi 

5000 i 10 000 мет раў. Але мы ўсё ж хо чам зра бiць па дзею 

асаб лi вай. Нам важ на пра ве рыць, у якiм ста не зна хо дзяц-

ца вя ду чыя спарт сме ны, якiя пра цяг ва лi пад рых тоў ку ўсе 

гэ тыя ме ся цы. Для кож на га бы лi рас пра ца ва ны пер са наль-

ныя стра тэ гii, але пан дэ мiя ўнес ла ка рэк цi роў кi ў гра фiк 

ра бо ты i за пла на ва ныя збо ры. Мы не ка жам, што на чэм-

пi я на це кра i ны трэ ба лю бой ца ной па ка заць алiм пiй скiя 

вы нi кi. Хтось цi, на ад ва рот, паў зу ў спа бор нiц твах вы ка-

рыс тоў вае для ад наў лен ня. Але для тых, хто зна хо дзiц ца 

на ха ду, га лоў ны ўнут ра ны тур нiр па вi нен стаць чымсь цi 

на кшталт кант роль най ра бо ты i маг чы мас цi рэа лi за ваць 

на за па ша ны па тэн цы ял.

На га да ем, 74 бе ла рус кiя ат ле ты, якiя прад стаў ля юць 

16 вi даў спор ту, вы ка на лi ква лi фi ка цый ныя па тра ба ван нi 

i нар ма ты вы, якiя да юць пра ва вы сту пiць на Алiм пi я дзе ў 

То кiа. Пас ля ад наў лен ня ад бо рач ных спа бор нiц тваў бе-

ла ру сы ма юць на мер за ва я ваць яшчэ не каль кi дзя сят каў 

алiм пiй скiх квот.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

ПЕР ШЫ ЭК ЗА МЕН — 
У ШТАТНЫМ РЭЖЫМЕ

Бе ла русь i Поль шча бу дуць пры зна чаць 

пен сii за стаж, на бы ты ў ад па вед нас цi з 

за ка на даў ствам на iх тэ ры то рыi. Вы пла та 

пен сii, пры зна ча най бе ла ру су ў Поль шчы, 

ка лi ён пе ра е дзе на ра дзi му, бу дзе пра во-

дзiц ца ў Бе ла ру сi. I на ад ва рот: ка лi бе ла-

рус на пен сii пе ра е дзе жыць у Поль шчу, 

на ша дзяр жа ва бу дзе пе ра сы лаць яму яго 

пен сiю па мес цы жы хар ства.

У па чат ку чэр ве ня бы ло пад пi са на Ад мi нiст-

ра цый нае Па гад нен не аб па рад ку пры мя нен ня 

Да га во ра па мiж Рэс пуб лi кай Бе ла русь i Рэс пуб-

лi кай Поль шча аб са цы яль ным за бес пя чэн нi ад 

13 лю та га 2019 го да. Гэ ты да га вор за сна ва ны 

на пра пар цый ным прын цы пе, якi пра ду гледж-

вае пры зна чэн не пен сii дзяр жа вай, на тэ ры-

то рыi якой пра ця ка ла ра бо та i вы плач ва лi ся 

пен сiй ныя ўзно сы.

Акра мя пен сiй на га пы тан ня, зга да ны да га-

вор да зва ляе рэ гу ля ваць i мно гiя iн шыя ас пек-

ты, звя за ныя з пра цоў най дзей нас цю. Так, у Бе-

ла ру сi ён бу дзе пры мя няц ца да за ка на даў ства, 

якое да ты чыц ца вы пла ты ўзно саў на аба вяз ко-

вае дзяр жаў нае са цы яль нае стра ха ван не; да па-

мог па бес пра цоўi, ча со вай не пра ца здоль нас цi 

i ма ця рын стве, на па ха ван не; пра цоў ных пен сiй

(па ўзрос це, з пры чы ны стра ты кар мi це ля, 

за вы слу гу га доў); ад на ра зо вай i што ме сяч ных 

стра ха вых вы плат па аба вяз ко вым стра ха ван нi 

ад ня шчас ных вы пад каў на вы твор час цi i пра-

фе сiй ных за хвор ван няў.

У Поль шчы па ла жэн нi да га во ра бу дуць улiч-

вац ца пры пры зна чэн нi бе ла ру сам да па мог па 

бес пра цоўi, да па мог на па ха ван не, а так са ма ў 

пы тан нях са цы яль на га стра ха ван ня i са цы яль-

на га стра ха ван ня фер ме раў; пры пры зна чэн нi 

вы плат у су вя зi з хва ро бай i ма ця рын ствам; 

пен сiй, рэн ты па не пра ца здоль нас цi i ся мей най 

рэн ты; вы плат у су вя зi з ня шчас ным вы пад кам 

на вы твор час цi i пра фе сiй ным за хвор ван нем.

Але, як ад зна ча юць у Мi нiс тэр стве пра цы i 

са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сi, па ла жэн нi гэ та га 

да га во ра ў Бе ла ру сi не бу дуць пры мя няц ца ў 

да чы нен нi да пен сiй на га за бес пя чэн ня ва ен на-

слу жа чых i пры раў на ва ных да iх асоб, а так са ма 

чле наў iх сем' яў.

Па куль што гэ ты да га вор ра ты фi ка ва ны толь-

кi ў на шай кра i не i ў сi лу яшчэ не ўсту пiў. Ён пач-

не дзей нi чаць з пер ша га дня трэ ця га ка лян дар-

на га ме ся ца, на ступ на га за ме ся цам атры ман ня 

апош ня га пiсь мо ва га па ве дам лен ня аб вы ка-

нан нi дзяр жа ва мi ўнут ры дзяр жаў ных пра цэ дур, 

не аб ход ных для яго ўступ лен ня ў сi лу.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПРАБ ЛЕМ З ПЕН СI ЯЙ 
БУ ДЗЕ МЕНШ

Бе ла русь i Поль шча — за су пра цоў ніцтва
 ў га лi не пен сiй на га за бес пя чэн ня

ПА ЦЯР ПЕ ЛI 
ПРЫ ПЕ РА ВОЗ ЦЫ ХЛО РУ

У вы нi ку ўцеч кi спат рэ бi ла ся да-

па мо га ра та валь нi каў, па ве дам ляе 

МНС.

Ран кам у служ бу «112» па сту пi ла па-

ве дам лен не аб уцеч цы не вя до ма га га зу 

ка ля вёс кi Сто не вi чы Iў еў ска га ра ё на. 

Па па пя рэд нiх звест ках, муж чы на ра-

зам са зна ё мым еха лi на аў та ма бi лi для 

зда чы ме та ла ло му ў пры ём ны пункт. 

У ней кi мо мант яны ад чу лi з'ед лi вы пах, 

якi зы хо дзiў з пры чэ па, уся рэ дзi не яко га 

зна хо дзi лi ся пяць ме та лiч ных ба ло наў з 

не вя до мым змес цi вам.

Пас ля гэ та га яны з'е ха лi з да ро гi 

ў ляс ны ма сiў ка ля вёс кi Сто не вi чы i 

спы нi лi ся, ад ча пiў шы пры чэп. За тым 

муж чы ны вы явi лi ўцеч ку не ўста ноў-

ле на га га зу з ба ло на, пас ля ча го па-

ве да мi лi аб гэ тым па тэ ле фо не 112. 

Ра та валь нi кi пра вя лi аб сле да ван не 

мес ца зда рэн ня i аса дзi лi аб ло кi рас-

пы ле най ва дой. Ад дзя лен нем хi мi-

ка-ра ды я цый най аба ро ны МНС бы ло 

вы зна ча на, што ўнут ры ба ло наў зна-

хо дзiц ца хлор.

Ра бот нi ка мi МНС па шко джа ны ба лон 

быў зме шча ны ў ме та лiч ную ёмiс тасць 

з ва дой. Ён i яшчэ ча ты ры iн шыя бу-

дуць да стаў ле ны на склад ча со ва га за-

хоў ван ня ў ра ён ны фi лi ял «Азот-аг ра». 

Па гро зы для на сель нiц тва ня ма. Адзiн

з муж чын, ад чуў шы не да ма ган не i 

га ла ва кру жэн не, звяр нуў ся па да па мо гу 

да ме ды каў. Пас ля агля ду ўра ча мi быў 

шпi та лi за ва ны.

МЫЎ АКНО I ВЫ ПАЎ
Зда рэн не ад бы ло ся ра нi цай у ад-

ным са шмат па вяр хо вi каў па ву лi-

цы Бла хi на ў На ва по лац ку.

Па вод ле па пя рэд няй iн фар ма цыi, 

пен сi я нер ка па пра сi ла су се да да па маг-

чы па мыць вок ны на бал ко не, па коль кi 

са ма яна ба iц ца вы шы нi. Муж чы на ад-

гук нуў ся на прось бу i ра зам са сва ёй 

сяб роў кай прый шоў на да па мо гу.

У пра цэ се ра бо ты но ва па ла ча нiн 

1984 го да на ра джэн ня, тры ма ю чы ся 

за акон ную ра му, вы су нуў ся на ву лi цу. 

Кан струк цыя ака за ла ся не тры ва лай i 

вы па ла ра зам з iм з пя та га па вер ха на 

ас фальт. Са шмат лi кi мi цяж кi мi траў-

ма мi муж чы на быў шпi та лi за ва ны ў 

рэ анi ма цый нае ад дзя лен не га рад ской 

баль нi цы.

На ва по лац кiм ГА УС па гэ тым фак це 

пра во дзiц ца пра вер ка, уста наў лi ва юц ца 

ўсе аб ста вi ны зда рэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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