Старшыня Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь Міхаіл Мясніковіч у аўторак,
5 лютага, прыняў удзел у нарадзе
ў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандра Лукашэнка з эканамічным
блокам Савета Міністраў, паведамляе
прэс-служба верхняй палаты
беларускага парламента.
У цэнтры ўвагі былі пытанні міжнароднага супрацоўніцтва, развіцця
эканомікі, павышэння эфектыўнасці працы асобных прадпрыемстваў.
Асаблівая ўвага аддадзена мерам па
далейшым паляпшэнні дзелавога асяроддзя ў краіне.

***
Учора, 7 лютага, спікер верхней
палаты парламента, упаўнаважаны
прадстаўнік кіраўніка дзяржавы па
Брэсцкай вобласці Міхаіл Мясніковіч
здзейсніў рабочую паездку ў
Баранавічы.
Тут ён прыняў удзел у нарадзе па
пытаннях рэалізацыі комплекснага
плана мерапрыемстваў па ўстойлівым сацыяльна-эканамічным развіцці
рэгіёна да 2020 года. Падчас нарады
былі заслуханы справаздачы службовых асоб аб праведзенай рабоце.
У гэты ж дзень спікер верхняй палаты беларускага парламента прыняў
удзел у адкрыцці навучальнага корпуса № 2 Баранавіцкага каледжа лёгкай
прамысловасці імя Чарнышова.

***
На мінулым тыдні, 31 студзеня,
адбылося пасяджэнне
рэспубліканскага клуба дырэктараў.
Паў дзель ні чаў у ім і член Прэ зіды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі, стар шыня Па ста ян най камі сіі па экано міцы,
бюд жэ це і фінан сах Уладзімір Панцю хоў. Тэ май аб мер ка ван ня ста ла
«Бе ла рус кая эка но мі ка на шля ху
ўстой лі ва га росту». Пар ламен тарый
вы сту піў пры аб мер ка ван ні асноўных на прам каў мак ра эка на міч най
па лі ты кі і па ра мет раў са цы яль наэка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі
Бела русь у гэтым го дзе.
У мерапрыемстве ўдзельнічалі таксама кіраўнікі органаў дзяржаўнага
кіравання, мясцовых органаў улады,
прадстаўнікі міжнародных арганізацый
і дзелавой супольнасці.

Што
цікавіць?
Член Прэзідыума Савета Рэспублікі
Уладзімір Панцюхоў адказаў на
пытанні грамадзян падчас прамой
тэлефоннай лініі.
У суботу, 2 лютага, у Савеце Рэспублікі старшыня Пастаяннай камісіі
па эканоміцы, бюджэце і фінансах
Уладзімір Панцюхоў правёў прамую
тэлефонную лінію па пытаннях, якія
ўваходзяць у кампетэнцыю Пастаяннай камісіі.
Ад грамадзян паступілі прапановы
па ўдасканаленні падатковага заканадаўства ў частцы спрашчэння падатковага адміністравання. Таксама заяўнікі
задавалі пытанні, што датычыліся будаўніцтва жылля і якасці работы жыллёва-камунальных службаў.
Усім тым, хто патэлефанаваў на
прамую лінію, парламентарый даў неабходныя тлумачэнні і рэкамендацыі.

Спікер верхняй палаты беларускага
парламента Міхаіл МЯСНІКОВІЧ сустрэўся
з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом
Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь Артурам
МІХАЛЬСКІМ.
Як паведамляе прэс-служба Савета Рэспублікі, на сустрэчы абмяркоўвалася падрыхтоўка афіцыйнага візіту ў Польшчу парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь,
запланаванай на наступны тыдзень, — з 11
да 14 лютага. Беларускі бок надае вялікае
значэнне візіту, адзначыў Міхаіл Мясніковіч, які ўзначаліць парламенцкую дэлегацыю. Ён выказаў надзею, што візіт будзе
змястоўны і канструктыўны.
— Хацелася б, каб тыя прапановы і ідэі,
якія стануць прадметам абмеркавання,
былі на карысць нашым адносінам, — адзначыў спікер верхняй палаты беларускага
парламента. Ён дадаў, што ўзаемаадносіны
паміж Беларуссю і Польшчай складваліся
часам няпроста, аднак прынцыповых разыходжанняў не было.
— Мы — суседзі і нашы ўзаемаадносіны
маглі б быць больш дынамічнымі і сістэмнымі. Хацелася б пачуць меркаванне польскага боку на гэты конт, — звярнуў увагу
Міхаіл Мясніковіч.
У сваю чаргу пасол выказаў упэўненасць
у тым, што плануемы візіт будзе садзейні-

Кампетэнтна

Ігар КАРПЕНКА,
міністр адукацыі
Рэспублікі Беларусь:
«Звяртаю ўвагу
кіраўнікоў упраўленняў
адукацыі аблвыканкамаў
і камітэта па адукацыі
Мінгарвыканкама
на неабходнасць не толькі
прадстаўляць у міністэрства
планы па аптымізацыі
сеткі ўстаноў адукацыі,
але і прытрымлівацца
іх — падкрэсліў міністр
на выніковай калегіі
Міністэрства адукацыі. —
Такія рашэнні павінны
прымацца абгрунтавана,
з улікам перспектыў
развіцця рэгіёна.
Пры гэтым трэба загадзя
вырашыць усе пытанні
з падвозам навучэнцаў
да месца вучобы і назад,
на 100 працэнтаў
арганізаваць іх бяспеку».

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Можа, дзесьці ўжо не патрабуецца захаванне сярэдняй і
базавай школы, дык пакіньце там пачатковую і не вазіце
малечу за 15—20 кіламетраў ад
дому. А калі ў вёсцы ёсць яшчэ
і дашкольнікі, і мы ведаем,
што праз год-два там будуць
сем-восем першакласнікаў...
Бацькоў таксама можна зразумець, каму спадабаецца, калі
малое будзе штодня ў дарозе
да адной гадзіны... А для дашкольнікаў увогуле лепш за ўсё
знаходзіцца ва ўстанове адукацыі па месцы пражывання.
Калі няма магчымасці ўтрымліваць маленькі дзіцячы садок

чаць выхаду супрацоўніцтва на новы ўзровень.
— Патэнцыял для развіцця партнёрства ў
нашых краін вялікі. Ваш візіт — гэта добрая
магчымасць абмеркаваць існуючыя прапановы і ініцыятывы, — адзначыў дыпламат.
У рамках візіту ў краіну-суседку запланаваны сустрэчы спікера верхняй палаты
беларускага парламента з прэзідэнтам
Польшчы Анджэем Дудай і прэм'ер-міністрам Матэвушам Маравецкім. Таксама
пройдуць перагаворы Міхаіла Мясніковіча
з маршаламі сената і сейма гэтай краіны
Станіславам Карчэўскім і Марэкам Кухцінскім.
Акрамя таго, пройдзе сустрэча старшыні Савета Рэспублікі з міністрам замежных

спраў Польшчы Яцэкам Чапутовічам. На
сустрэчах у цэнтры ўвагі будуць актуальныя
для абодвух бакоў пытанні — гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў галіне адукацыі, навукі, культуры і іншых сферах, якія ўяўляюць
узаемную цікавасць. Асаблівую ўвагу ў
рамках сустрэч аддадуць ролі парламенцкага вымярэння ва ўмацаванні беларускапольскіх адносін. Запланавана падпісанне
дагавора аб сацыяльным забеспячэнні.
У рамках візіту Міхаіл Мясніковіч таксама наведае памежны Беласток, дзе сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, кіраўніцтвам
Падляскага ваяводства, наведае Беластоцкі
медыцынскі ўніверсітэт.

ЭКАНОМІЯ
ЗА ЯКАСЦЬ
і маленькую школу, выйсце
ёсць — яны аб'ядноўваюцца
ў вучэбна-педагагічны комплекс «дзіцячы сад — пачатковая
школа» ці «дзіцячы сад — базавая школа».

Пяць вучняў
у класе —
гэта крытычна?
У бя гу чым на ву чаль ным
го дзе ў сель скай мяс цо васці ажыц цяў ля ец ца пад воз
72,3 тысячы навучэнцаў і для
гэтых мэт выкарыстоўваюцца
каля 1590 школьных аўтобусаў. У адпаведнасці з нашай
інструкцыяй пры арганізацыі
падвозу школьнікаў у аўтобусе абавязкова павінен прысутнічаць педагагічны работнік,
які кантралюе, каб дзіця села
ў транс парт ны сро дак, даехала, перайшло дарогу пад
наглядам дарослага і зайшло
ў школу. У абавязковым парадку прыпынкі грамадскага
транспарту, дзе вучняў збірае
школь ны аў то бус, па він ны
быць абсталяваныя, каб дзеці
маглі схавацца ад снегу, сонца
і дажджу. З 1 студзеня педагагічным работнікам устанаўліваюцца надбаўкі, якія ўлічваюць галіновыя асаблівасці педагагічнай дзейнасці. У пералік відаў работ, за выкананне
якіх кіраўніком установы адукацыі могуць устанаўлівацца
надбаўкі, увайшло і суправаджэнне навучэнцаў пры арганізацыі іх падвозу ва ўстановы
адукацыі: за гэту работу памер
надбаўкі можа дасягаць 150 %

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Эканоміцы —
пільная
ўвага

ДОБРАСУСЕДСТВА
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ад та рыф най стаў кі пер ша га
разраду.
У Міністэрстве адукацыі канстатуюць, што ў апошнія гады
шмат школ было закрыта ў Віцебскай вобласці, таму што там
шмат хутарскіх пасяленняў і,
адпаведна, невялікіх школ...
«А якую ўстанову адукацыі
можна лічыць малакамплектнай? Што разумець пад малой
напаўняльнасцю класа? І колькі
ўвогуле вучняў павінна быць у
10 і 11 класах, каб старшую ступень школы можна было захаваць?» — пацікавіліся мы ў намесніка начальніка галоўнага
ўпраўлення агульнай сярэдняй,
да школь най і спе цы яль най
адукацыі.
— У нашым заканадаўстве
няма дакладнага азначэння,
што такое малакамплектная
школа, — тлумачыць Ірына Каржова. — Да таго ж колькасць
навучэнцаў — не адзіны фактар, які становіцца прычынай
закрыцця ўстановы адукацыі.

У бацькоў не павінна
застацца ўражання,
што на іх дзецях
вырашылі сэканоміць.
Калі, напрыклад, школа знаходзіцца ў аварыйным стане ды
яшчэ і ў прыстасаваным будынку, то пралічваецца, што больш
эканамічна мэтазгодна — адрамантаваць яго ці арганізаваць
падвоз у бліжнюю школу. Ці
дастаткова ў аддзела адукацыі
транспарту або трэба будзе дадаткова закупляць школьныя
аўтобусы, якія таксама трэба
ўтрымліваць і выплачваць заробак кіроўцам? Ёсць школы,
дзе адсутнічае спартыўная зала ці яна сумешчана з актавай.
Дзе няма ўмоў для арганізацыі
паў на вар тас на га хар ча вання на ву чэн цаў. Кан крэт ных
лічбавых крытэрыяў, з якой
колькасцю навучэнцаў школа можа быць закрыта, няма.

