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Мі ністр аду ка цыі Ігар 
Кар пен ка на ка ле гіі 
мі ніс тэр ства агу чыў вы ні кі 
ма ні то рын гу хар ча ван ня 
ва ўста но вах аду ка цыі, 
які пра во дзіў ся ў 2018 
го дзе. Ся род вы яў ле ных 
не да хо паў — па ру шэн ні 
са ні тар ных нор маў, 
за вы ша ныя цэ ны, не да важ кі.

Ма ні  то  рынг за  кра нуў 
118 уста ноў аду ка цыі роз ных 
ві даў. «Вы яў ле ны шэ раг па ру-
шэн няў: ад сут насць кант ро лю 
за ар га ні за цы яй хар ча ван ня з 
бо ку кі раў ні коў уста ноў аду-
ка цыі, па ру шэн ні са ні тар на-гі-
гі е ніч ных нор маў, ад сут насць 
аль бо ня якас нае вя дзен не ад-
па вед най да ку мен та цыі, за вы-
шэн не цэн на пра дук цыю, якая 
па стаў ля ец ца, і га то выя стра-
вы, не да важ кі, не даў кла дан ні 
і ін шае», — пра ін фар ма ваў мі-
ністр.

Ігар Кар пен ка ад зна чыў, што 
па ру шэн ні да пус ка лі ся, ня гле-
дзя чы на тое, што бы лі рас пра-
ца ва ны па кро ка выя рэ ка мен да-
цыі па ар га ні за цыі хар ча ван ня. 
Да дыс цып лі нар най ад каз нас ці 
пры цяг ну ты 1 633 ра бот ні кі, з 
іх 339 — кі раў ні кі, зволь не ныя 
22 ча ла ве кі.

Вы ву ча ец ца пы тан не ад-
но сін баць коў і на ву чэн цаў да 
ар га ні за цыі школь на га хар ча-
ван ня. Вы ні кі апы тан ня не ад-
на знач ныя: 57,7 % школь ні каў 
і 61,2 % баць коў ад зна чы лі, 
што якасць іх за да валь няе, не-
за да во ле ныя — 39 % і 24,2 % 
ад па вед на. «Да сле да ван не па-
цвяр джае, што на мес цах не-
да пра цоў ва юць у ар га ні за цыі 
хар ча ван ня, перш за ўсё кі раў-
ні кі ўста ноў аду ка цыі», — кан-
ста та ваў мі ністр.

На мес нік прэм' ер-мі ніст-
ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА пад-
крэс ліў, што пы тан ні ар га ні за-

цыі хар ча ван ня за ста юц ца на 
кант ро лі ўра да. Ён кан ста та ваў, 
што эфек тыў ная сіс тэ ма кант-
ро лю ў гэ тай сфе ры па куль што 
не ство ра на. Та му да ру чыў Мі-
ніс тэр ству аду ка цыі су мес на з 
Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 

і МАРГ у пер шым паў год дзі 
пра вес ці ма ні то рынг вы ка нан-
ня да ру чэн няў ура да па якас ці 
школь на га хар ча ван ня і па даць 
свае пра па но вы, у тым лі ку 
з ацэн кай ра бо ты кад раў.

Па вод ле Бел ТА.

БА ЛЮ ЧАЕ ПЫ ТАН НЕ

ГАР НІР ГАР НІР 
ПАД СО У САМ ПАД СО У САМ 

ЗА КО НАЗА КО НА
У хар ча ван ні школь ні каў 

пра ця гва юць вы яў ляц ца па ру шэн ні
Піль ны кант роль за школь ным 
хар ча ван нем вя дзец ца КДК 
Гро дзен скай воб лас ці з 2017 го да, ка лі 
кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў на гэ тую 
праб ле му аса біс тую ўва гу і да ру чыў 
пры няць не ад клад ныя ме ры па 
лік ві да цыі не да хо паў. За гэ ты час 
вы яў ле на мност ва па ру шэн няў, 
не ка то рыя ста лі пры чы най для 
ўзбу джэн ня кры мі наль ных спраў. 
Ня даў ні ма ні то рынг школь ных 
«ста ло вак» зноў па ка заў — ва 
ўсіх пра ве ра ных уста но вах бы лі 
па ру шэн ні.

ВЫ НО СІ ЛІ СЫР, МЯ СА, 
КАЎ БА СЫ...

Як па ве да мі ла на чаль нік упраў лен-
ня КДК Гро дзен скай воб лас ці На тал-
ля ЖУР, най больш ты по выя не да хо пы 
да ты чацца са ні тар ных нор маў і пра ві лаў. 
Не за бяс печ ва ец ца чыс ці ня хар чо вых 
бло каў, по су ду, ку хон на га ін вен та ру, 
аса біс тая гі гі е на пер са на лу. Не вы кон ва-
юц ца на ту раль ныя нор мы хар ча ван ня. 
Пра цяг ва ец ца прак ты ка за куп кі та ва раў 
праз па срэд ніц кія струк ту ры, ёсць фак ты 
вы ка ры стан ня звыш нар ма ты ву ганд-
лё вых над ба вак. У вы ні ку кант роль ных 
ме ра пры ем стваў больш за 100 ча ла век 
ле тась пры цяг ну лі да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці. І гэ та пры тым, што ў кож ным 
рай вы кан ка ме ство ра ны ка мі сіі па кант-
ро лі за ар га ні за цы яй хар ча ван ня школь-
ні каў, за зна чы ла На тал ля Жур.

Чар го вая пра вер ка бы ла пра ве дзе-
на на пя рэ дад ні но ва га го да, у снеж ні. 
Кант ра лё ры па бы ва лі ў трох ся рэд ніх 
шко лах воб лас ці — і ўсю ды знай шлі па-
ру шэн ні. На прык лад, у ся рэд няй шко ле 
ў Вя лі кай Бе рас та ві цы бы ла не да важ-
ка пор цый гу ля шу на 32 %, хле ба — на 
33 %. Пры гэ тым ліш кі сві ні ны пры пры-
га та ван ні стра вы скла лі 1,6 кі ла гра ма.

У ста ло вай Гро дзен ска га аб лас но га 
ка дэц ка га ву чы лі шча зной дзе ны ліш-
кі пра дук таў, якія бы лі на рых та ва ны 
на вы нас — яб лы кі, сок, ма ры на ва ныя 
агур кі, сыр, кат ле ты, ман да ры ны.

А вось суп, на ад ва рот, на 4 кі ла-
гра мы меў ліш нюю ва гу. Гэ та ад бы-
ло ся з-за па ве лі чэн ня за клад кі ва ды. 
Та кая ж тэх на ло гія вы яў ле на ў пры га та-
ван ні пло ву. Стра ва амаль на 5 кі ла гра-
маў пе ра вы ша ла нор му з-за ва ды.

У ста ло вай СШ № 3 Грод на кант-
ра лё ры пе ра ва жы лі 115 пор цый ва ра-
най каў ба сы, якая бы ла пры га та ва на 
на сня да нак. Пры гэ тым не да лі чы лі ся 
1,3 кі ла гра ма пра дук та. Яшчэ 2,2 кі ло 
каў ба сы пры зна ча лі ся на вы нас. У гэ-
тай жа ўста но ве знай шлі ся ліш кі ва ды ў 
фар шы пры пры гат аван ні тэф тэ ляў.

Кра дзеж пра дук таў хар ча ван ня вы-
яў ле ны пра ва ахоў ны мі ор га на мі ў ся-
рэд няй шко ле № 40 аб лас но га цэнт ра. 
Са ста ло вай бы ло вы не се на пра дук таў 
на су му больш за 200 руб лёў (8 кі ла-
гра маў сві ні ны, 5 кі ла гра маў ку ра ці ны, 
па 6 кі ло мас ла і сы ру).

За па ру шэн ні ў ар га ні за цыі хар ча-
ван ня ра бот ні кі пры цяг ну ты да дыс-
цып лі нар най ад каз нас ці, з не ка то ры мі 
ска са ва ны пра цоў ныя ад но сі ны. Па ка-
ра ны і ды рэк та ры школ, якія не за бяс-
пе чы лі пэў ны кант роль за хар ча ван нем 
школь ні каў.

(Працяг на 4, 13-й стар. «МС».)

Усё вы ра ша ец ца ў кож ным 
кан крэт ным вы пад ку. Але ка лі 
ў дзя ся тым кла се на ліч ва ец ца 
менш як пяць вуч няў, то, хут-
чэй за ўсё, за хоў ваць стар шую 
сту пень не бу дуць. Пры чым 
зроб ле на гэ та бу дзе не ў мэ тах 
эка но міі, а для за бес пя чэн ня 
якас ных умоў для атры ман-
ня аду ка цыі. Уво гу ле, ка лі на 
мес цах пра во дзіц ца ін фар ма-
цый на-тлу ма чаль ная ра бо та з 
баць ка мі, іх ува гу трэ ба за ся-
родж ваць не на тым, на коль кі 
да ра жэй дзяр жа ве абы хо дзіц-
ца ўтры ман не на ву чэн ца ў не-
вя лі кай сель скай шко ле, а на 
якас ці аду ка цый на га пра цэ су. 
Ці мож на яе за бяс пе чыць? Ме-
на ві та гэ та ака ліч насць для нас 
га лоў ная.

Трэ ба ра зу мець, што вы ні-
ко васць на ву чан ня за ле жыць 
ад мно гіх фак та раў: і ад пра-
фе сій на га ўзроў ню пе да го гаў 
(а ў ма ла кам плект ных шко-
лах ня рэд ка адзін на стаў нік 
вы му ша ны вы кла даць ад ра зу 
не каль кі дыс цып лін), і ад ма-
тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы (на-
яў нас ці ад па вед на га ву чэб на га 
аб ста ля ван ня, маг чы мас ці вы-
ка рыс тоў ваць ін фар ма цый на-
ка му ні ка цый ныя рэ сур сы і гэ так 
да лей), і ад ася род дзя.

У апош нія га ды ў рам ках 
дзяр жаў най пра гра мы «Аду ка-
цыя і ма ла дзёж ная па лі ты ка» 

ажыц цяў ля ец ца цэнт ра лі за ва-
ная па стаў ка ву чэб на га аб ста-
ля ван ня для ка бі не таў фі зі кі, 
хі міі і бія ло гіі. Так са ма шко лы 
асна шча юц ца муль ты ме дый-
ны мі дош ка мі. Да вай це бу дзем 
шчы ры мі, на коль кі мэ та згод на 
па стаў ляць су час нае ня тан нае 
аб ста ля ван не ў ма ла кам плект-
ную шко лу, раз ме шча ную ў на-
се ле ным пунк це, у яко га ня ма 
перс пек тыў? Не вар та за бы вац-
ца і пра важ насць са цы я лі за-
цыі, ства рэн ня ў кла се кан ку-
рэнт на га ася род дзя, пра ма ты-
ва ва насць на ву чо бу і пос пех 
са міх дзя цей.

Трэ ба ўмець кан так та ваць 
з ра вес ні ка мі. На яў насць дзі-
ця ча га ка лек ты ву, гра мад скай 
ар га ні за цыі, удзел у гра мад-
скім жыц ці шко лы — усё гэ та 
аба вяз ко выя склад ні кі па-
спя хо вай са цы я лі за цыі на ву-
чэн цаў. Усе школь ні кі ма юць 
пра ва ву чыц ца ў доб ра аб ста-
ля ва ных ка бі не тах, на бы ваць 
на вы кі ра бо ты ў ка ман дзе — у 
па рах ці гру пах, зай мац ца ў 
спар тыў най за ле, а не ў пры-
ста са ва ным пад уро кі фі зіч най 
куль ту ры па мяш кан ні і гэ так 
да лей. Та му, ка лі мы за кры ва-
ем ма ла кам плект ныя шко лы, 
ро біц ца гэ та з улі кам ін та рэ саў 
дзя цей.

Ка лі баць кі 
вы ра та ва лі шко лу...

Іры на Кар жо ва кан ста туе, 
што прак тыч на кож ны год у 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі звяр та-
юц ца баць кі вуч няў школ, якія 
мяс цо выя ўла ды пла ну юць 
рэ ар га ні за ваць або за крыць. 

І гэ та лак му са вая па пер ка ня-
якас на пра ве дзе най на мес цах 
тлу ма чаль най ра бо ты. Хва лю-
юц ца і пе да го гі, ня ўпэў не ныя ў 
тым, што з 1 ве рас ня яны не за-
ста нуц ца без пра цы. Хоць пры 
лік ві да цыі ўста но вы аду ка цыі ў 
аба вяз ко вым па рад ку па ві нен 
вы кон вац ца пункт, у якім пра-
піс ва ец ца аба вя зак ад дзе ла 
аду ка цыі вы ра шыць пы тан не 
з пра ца ўлад ка ван нем кад раў.

Зда ра ец ца, што дзя ку ю чы 
ак тыў нас ці баць коў шко лу ўсё 
ж та кі ўда ец ца за ха ваць ці ад-
клас ці ра шэн не з яе за крыц-
цём, па куль не бу дуць вы ра-
ша ны прын цы по выя пы тан ні, 
на прык лад з тым жа пад во зам 
школь ні каў. Лі та раль на ў сту-
дзе ні ў Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
па сту піў сіг нал з Круг лян ска га 
ра ё на, дзе мяс цо выя ор га ны 

ўла ды раз гля да юць маг чы-
масць за крыц ця ВПК «Ша пя-
ле віц кі дзі ця чы сад — ся рэд-
няя шко ла». Там ёсць пы тан ні 
і з пад во зам на ву чэн цаў, і з 
пра ца ўлад ка ван нем кад раў. 
А ці прос та ў сель скай мяс-
цо вас ці знай сці са бе пра цу? 
Па куль Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
не ўзгад ні ла ра шэн не аб яго 
за крыц ці.

— Яшчэ раз пад крэс лі ваю, 
што ўсе ра шэн ні аб за крыц ці 
і рэ ар га ні за цыі школ па він ны 
пры мац ца вы ключ на па ўзгад-
нен ні з Мі ніс тэр ствам аду ка-
цыі. Ап ты мі за цыя сет кі на ву-
чаль ных уста ноў зна хо дзіц ца 
на са мым вы со кім кант ро лі ва 
ўра дзе. І на пер шым мес цы па-
він на быць зу сім не эка но мія, 
а якасць аду ка цыі, ства рэн не 
ад па вед ных умоў для яе атры-
ман ня, — звяр тае ўва гу Іры на 
Кар жо ва. — І дзей ні чаць трэ-
ба вы ключ на ў ін та рэ сах вуч-
няў. Усё пра ду маць, уз ва жыць 
і рас тлу ма чыць. А ў баць коў 
не па він на за стац ца ўра жан ня, 
што на іх дзе цях вы ра шы лі сэ-
ка но міць...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

 ДА ВЕД КА
У 2018/2019 на ву чаль ным го дзе агуль ная коль касць 

школь ні каў упер шы ню за апош нія дзе сяць га доў пе ра-
вы сі ла міль ён ча ла век. Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі на ву ча юц ца 1 міль ён 10 ты сяч 400 вуч няў (на 
15,9 ты ся чы больш, чым у па пя рэд нім го дзе), у тым лі ку 
110 ты сяч пер ша клас ні каў. Уся го ў кра і не дзей ні ча юць 
3038 уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, у тым лі ку 
тры но выя шко лы, ад крыц цё якіх ад бы ло ся на пя рэ дад-
ні 1 ве рас ня: у Мін ску (на 1020 мес цаў), вёс цы Лес каў ка 
Мінск ага ра ё на (на 720 мес цаў) і ў Баб руй ску (так са ма на 
1020 мес цаў).

Кан крэт ных ліч ба вых 
кры тэ ры яў, з якой 
коль кас цю на ву чэн цаў 
шко ла мо жа быць 
за кры та, ня ма.

ЦІ БА РАЦЬ БА
АДУ КА ЦЫІ?

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

СМАЧ НА ЕС ЦІ?
Ма ні то рынг школь ных «сталовак» вы явіў 

па ру шэн ні нор маў, за вы шэн не цэн, не да важ кі
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Трэ ба ўваж лі ва ўні каць 
у кож ную сі ту а цыю, 
а не гнац ца за ўяў най 
эка но мі яй.

Фота носіць 
ілюстрацыйны 
характар.


