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ДЫ РЭК ТАР, 
ЯКАЯ ТРА ПІ ЛА ПАД СУД

За раз у Ле нін скім су дзе Грод на як раз 
і раз гля да ец ца спра ва, якая да ты чыцца 
злос ных па ру шэн няў у сфе ры школь на га 
хар ча ван ня. На ла ве пад суд ных апы ну-
ла ся ды рэк тар кам бі на та школь на га хар-
ча ван ня. Яна аб ві на вач ва ец ца ў тым, што 
з 2015 да 2018 го да атрым лі ва ла гро шы і 
ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці за спры яль-
нае ра шэн не пы тан няў, якія ўва хо дзяць 
у яе кам пе тэн цыю. Кры мі наль ная спра ва 
ўзбу джа на за ха бар і зло ўжы ван не служ-
бо вы мі паў на моц тва мі.

Гро шы жан чы на бра ла за тое, каб не пра-
во дзі лі ся ў шко лах па за пла на выя пра вер-

кі вы твор чай дзей нас ці, і не рэ гіст ра ва лі ся 
па ру шэн ні, якія да пус ка юць ра бот ні кі ста-
ло вай. На прык лад, яна атрым лі ва ла ха бар 
за тое, што за кры ва ла во чы на пры сва ен не 
ўтво ра ных ліш каў пра дук таў і на пры чы не-
ную стра ту. Бра ла гро шы за пра цяг пра цоў-
ных кант рак таў, уз гад нен не да ку мен та цыі па 
спіс ван ні ін вен та ру, на ват за да звол на пра-
цоў ны ад па чын ак. Яна сіс тэ ма тыч на да ва ла 
ўка зан ні га лоў на му бух гал та ру па вы да чы 
ма тэ ры яль най да па мо гі сва ім пад на ча ле-
ным. Пры гэ тым яны атрым лі ва лі толь кі па-
ло ву, дру гую ды рэк тар за бі ра ла са бе.

Пад час па пя рэд ня га рас сле да ван ня вы-
свет ле на 75 эпі зо даў атры ман ня ха ба ру на 
су му ка ля пяці ты сяч руб лёў. Прак тыч на 
што ме сяц за гад чы кі вы твор час ці школь-
ных ста ло вых пе ра да ва лі свай му ды рэк-
та ру ад 50 да 150 руб лёў.

Акра мя гэ та га, кі раў нік кам бі на та 
школь на га хар ча ван ня аб ві на вач ва ец ца 
ў 19 эпі зо дах кра дзя жу ма ё мас ці прад пры-
ем ства на су му больш за 11 ты сяч руб лёў, 
што лі чыц ца буй ным па ме рам.

Ды рэк тар ку за тры ма лі пра ва ахоў ні кі 
на ра бо чым мес цы з до ка за мі зла чын ства 
пры атры ман ні ха ба ру ў па ме ры 500 руб-
лёў. У рам ках ад ной спра вы злу ча на 
30 кры мі наль ных спраў, уз бу джа ных 
у ад но сі нах служ бо вай асо бы. Жан чы-
на за тры ма на і зна хо дзіц ца пад вар тай, 
на яе ма ё масць на кла дзе ны арышт. Як 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Гро дзен ска-
га аб лас но га су да, ёй па гражае ад 3 да 
10 га доў па збаў лен ня во лі з кан фіс ка цы-
яй ма ё мас ці.

У рам ках кры мі наль най спра вы бу дзе 
да дзе на пра ва вая ацэн ка дзеянням ра бот-

ні каў уста ноў аду ка цыі Ле нін ска га ра ё на 
Грод на, якія да ва лі ха бар, а так са ма якія 
здзяйс ня лі пра ва па ру шэн ні пад час вы-
твор чай дзей нас ці.

СТАЎ КА НА ЭЛЕКТ РОН НЫЯ 
ТЭХ НА ЛО ГІІ

Каб па збег нуць зло ўжы ван няў і кра-
дзя жу, у на ву чаль ных уста но вах па ча лі 
ўка ра няць сіс тэ му ві дэа на гля ду. У Грод-
не да кан ца мі ну ла га го да та кім чы нам 
аб ста ля ва ны ўсе хар чо выя бло кі школ і 
гім на зій. У га лоў ным упраў лен ні аду ка цыі 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма па ве да мі лі, 
што пра гра ма да зва ляе вы во дзіць вы яву 
на аса біс ты тэ ле фон ды рэк та ра, а так са ма 
на ста цы я нар ны кам п'ю тар, за якім со чыць 
дзя жур ны. Як пра ві ла, ад на з ві дэа ка мер 

ГАР НІР ПАД СО У САМГАР НІР ПАД СО У САМ

Ву чэб на-пе да га гіч-
ны комп лекс «Дзі ця чы 
сад-ся рэд няя шко ла» 
ў Дру жы ла ві чах — 
ся рэд няя па ве лі чы ні 
ўста но ва аду ка цыі па 
мер ках ця пе раш няй 
па лес кай вёс кі. Тут 
на ву ча ец ца 87 школь ні каў 
і 18 да школь ні каў. Па ло ву 
дзя цей пад во зяць на за ня ткі 
школь ным аў то бу сам.

Тры рэй сы зран ку 
і шэсць пас ля абе ду
За шко лай за ма ца ва ны асоб ны аў то-

бус. Кі роў ца Сяр гей Бу чык па каз вае 
сваю ма шы ну жоў та га ко ле ру з эмб ле-
май Бан ка раз віц ця: крэс лы мяк кія, у 
са ло не чыс ці ня і па ра дак, звер ху пры-
ма ца ва ны эк ран, на які мо жа транс лі-
ра вац ца ві дэа. На па са ду школь на га 
кі роў цы Сяр гей Аляк се е віч прый шоў у 
2006 го дзе, та ды ж і атры маў гэ ты аў-
то бус. Ма шы на за хоў ва ец ца ў га ра жы 
мяс цо ва га сель гас прад пры ем ства. За-
ня ткі па чы на юц ца ў 8.30, да гэ тага часу 
трэ ба зра біць тры рэй сы.

Ды рэк тар шко лы Свят ла на 
ЛЯ ХА ВЕЦ га во рыць, што сіс тэ ма пад-
во зу, марш ру ты, пры пын кі даў но ад-
пра ца ва ны. Да ку мент на гэ ты конт за-
цвяр джа ец ца ў рай вы кан ка ме пе рад 
па чат кам кож на га на ву чаль на га го да. 
У іх вы пад ку аў то бус ро біць пер шы 

рэйс у Шча коцк, дзе за бі рае 20 дзя-
цей, по тым з За мошша пры во зіць 
25 вуч няў, і на рэш це шэсць школь ні-
каў да стаў ляе з вёс кі Тры ліс кі. Па да-
мах на ву чэн цаў раз во зяць два ра зы на 
дзень: спа чат ку пас ля ўро каў, по тым 
вуч няў з гру пы па доў жа на га дня і да-
школь ні каў з сад ка.

Ран кам дзя цей су пра ва джа юць 
дзве на стаў ні цы на зме ну, а пас ля 
абе ду ма лых і пад лет каў да стаў ляе 
баць кам са цы яль ны пе да гог Тац ця-
на Рай ке віч. Па вод ле слоў ды рэк та-
ра, гра фік су пра ва джэн ня скла да ец-
ца ў па чат ку го да. Гэ та гра мад скае 
да ру чэн не атрым лі ва юць мяс цо выя 

на стаў ні кі. Бо не ка то рыя пе да го-
гі ез дзяць на пра цу з го ра да, яны 
пры вя за ныя да рас кла ду гра мад ска-
га транс пар ту, і ім, вя до ма, бы ло б 
вель мі ня зруч на. У ка лек ты ве на конт 
гэ та га ёсць зго да. «Усе мы ра зу ме ем, 
што ад каз ва ем за жыц цё і зда роўе 
дзя цей не толь кі пад час уро каў, але і 
да са ма га вяр тан ня да до му, — га во-
рыць ды рэк тар, — та му ні я кіх пы тан-
няў не ўзні кае. (Ці ка ва, што раз мо ву 
аб ра бо це па су пра ва джэн ні на гра-
мад скіх па чат ках мы вя лі 30 сту дзе ня, 
а 31-га ста ла вя до ма, што пе да го гам 
за гэта да пла цяць. — Аўт.)

Тац ця на Рай ке віч па каз вае ад мыс-
ло вы сшы так, дзе яна кож ны дзень ад-
зна чае вуч ня, які вый шаў на пры пын ку 
ка ля свай го до ма, у ім жа ка ле га ран-
кам ад зна чы ла, што ву чань пры ехаў 
на за ня ткі. Школь ні кі вы хо дзяць на 
пры пын ку і бя гуць да до му са мі, вы-
ха ван цаў сад ка за бі ра юць баць кі ці 
да рос лыя чле ны сям'і. Та кі па ра дак. 

Аляк сандр ЖЭ БІН аб слу гоў вае адзін з вась мі 
школь ных марш ру таў Крас на поль ска га 
ра ё на, кур суе на жоў та га ко ле ру аў то бу се 
па га рад скім па сёл ку і кры ху за яго 
ме жа мі. Пра цоў ны дзень па чы на ец ца з 
пе рад рэй са ва га агля ду, а ў сем га дзін ра ні цы 
ён ужо за бі рае дзя цей з пры га рад на га 
па сёл ка «Ус ход», які за не каль кі кі ла мет раў 
ад шко лы.

— У аў то бу се на 22 мес цы 18 ча ла век плюс 
су пра ва джаль нік — на стаў нік шко лы, — дае 
ён спра ва зда чу. — Дзя цей на ма ім марш ру це 
не так мно га, та му да стат ко ва ад на го рэй-
са ра ні цай у шко лу і яшчэ ад на го ў абед са 
шко лы. Га лоў нае, каб у са ло не ні хто з дзя цей 
не ста яў. Гэ та ад соч ва ец ца стро га. Усе едуць 
пры шпі ле ныя ра мя ня мі, і гэ та кант ра люе су-
пра ва джаль нік.

Пра ві лы пе ра воз кі вель мі стро гія, 
ад зна чае су раз моў нік. Тэх ніч ныя агля-
ды транс парт на га срод ку трэ ба пра-
хо дзіць двой чы на год. А вось ка лі 
ўзнік не не аб ход насць ехаць у той 
жа Ма гі лёў, пры хо дзіц ца ра біць па-
за пла на вы агляд.

У Крас на поль скім ра ё не функ-
цыя  нуе дзе вяць школ і пяць дзі ця-
чых сад коў, дзе ву чац ца і вы хоў ва-
юц ца 1357 і 415 дзя цей ад па вед на. 
Уся го ў ра ё не пад во зяць 149 дзя цей 
(з іх 14 дзя цей-ін ва лі даў) з 27 на се-
ле ных пунк таў. Пад воз ажыц цяў ля-
ец ца згод на з ра шэн нем вы ка наў ча га ка мі-
тэ та, якое пры ма ец ца што год у кан цы жніў ня 
і за цвяр джае марш ру ты, на се ле ныя пунк ты, 
коль касць дзя цей. У ра ён ным бюд жэ це пла-
ну юц ца срод кі на аб слу гоў ван не школь на га 
транс пар ту.

— Парк у нас но вы, толь кі адзін аў то бус 
пра цуе дзе сяць га доў, і сё ле та за срод кі аб-
лас но га бюд жэ ту пла ну ец ца яго за мя ніць, — 
ад зна чае на чаль нік ад дзе ла аду ка цыі, 
спор ту і ту рыз му Крас на поль ска га рай-
вы кан ка ма На дзея СІН КЕ ВІЧ. — Апош ні 
раз шко лы ў ра ё не ап ты мі за ва лі ся ў 2016 го-
дзе. Для вуч няў, а на дзве шко лы іх бы ло 
36, быў ар га ні за ва ны пад воз. Ка лі шко лу 
ап ты мі зу юць, гэ та не зна чыць, што ўзні кае 
не аб ход насць у да дат ко вым транс пар це. 
Прос та ад бы ва юц ца зме ны ў ру ху — ад ным 
марш ру там мо жам пад во зіць школь ні каў у 
не каль кі ўста ноў.

На ра джаль насць, шко лы, аў то бу сы — па-
няц ці не па рыў ныя. Рэ ча іс насць та кая, што 
сён ня коль касць сель скіх вуч няў па мян ша ец-
ца і шко лы на вёс цы вы му ша ны за кры ва цца. 
Вель мі до ра га абы дзец ца дзяр жа ве ву чань, 
дзе ля яко га трэ ба тры маць штат на стаў ні каў 
і экс плу а та ваць асоб ны бу ды нак. Аў то бу сы 
з па мет кай на бор це «школь ны» да юць маг-
чы масць вы ра шыць гэ тую праб ле му і з кам-
фор там да ста віць дзі ця ў дзі ця чы са док або 

шко лу. У Ма гі лёў скай воб лас ці сён ня кур суе 
263 та кія аў то бу сы, іх па слу га мі ка рыс та юц ца 
8296 дзя цей.

Па сло вах на чаль ні ка Ма гі лёў ска га аб-
лас но га ўпраў лен ня фі нан са ва-гас па-
дар ча га за бес пя чэн ня ўста ноў аду ка цыі 
Юліі КУЗЬ МЯН КО ВАЙ, праб лем у сель скіх 
на се ле ных пунк тах з транс пар там для пад-
во зу дзя цей у шко лу і на зад у воб лас ці ня ма. 
Ле тась за кошт срод каў мяс цо вых бюд жэ-
таў бы лі аб ноў ле ны 22 адзін кі транс пар ту, 
сё ле та пла ну ец ца аб на віць яшчэ 24. Амаль 
50 % школь ных аў то бу саў, якія зай ма юц ца 
да стаў кай дзя цей у шко лы воб-
лас ці, зна хо дзяц ца ў экс плу а-
та цыі ўся го да пя ці га доў. Да-
рэ чы, ёсць аў то бу сы на 22, 27 
і 31 мес цы.

Пер шы на мес нік на чаль-
ні ка га лоў на га ўпраў лен-
ня аду ка цыі Ма гі лёў ска-
га абл вы кан ка ма Сяр гей 
СЫ РА НКОЎ:

— Ап ты мі за цыя і ра цы я на лі за цыя сет кі 
ўста ноў аду ка цыі, якая пра во дзіц ца ў рэ гі ё не, 
аб умоў ле на ў пер шую чар гу па мян шэн нем 
коль кас ці дзя цей да школь на га і школь на га 
ўзрос ту, ніз кай на паў няль нас цю кла саў, што 
не да зва ляе ў поў най ме ры за да во ліць па трэ бы 
на сель ніц тва ў аду ка цый ных па слу гах. Га лоў ная 
за да ча ап ты мі за цыі — зра біць у кож ным рэ гі ё не 
эфек тыў ную сет ку ўста ноў аду ка цыі, якія ад па-
вя да юць су час ным па тра ба ван ням і за бяс печ-
ва юць вы со кую якасць аду ка цыі.

Ад на ча со ва з за крыц цём ма ла кам плект-
ных школ паў стае пы тан не да стаў кі вуч няў 
да но ва га мес ца на ву чан ня. Бо кож нае дзі ця, 
не за леж на ад та го, дзе яно пра жы вае, па-
він на мець маг чы масць атры маць якас ную 
су час ную аду ка цыю. У сель скай мяс цо вас ці 
гэ тая за да ча ўсклад ня ец ца тым, што шко лу і 
дом ча сам ад дзя ля юць кі ла мет ры. Та му пы-
тан не па паў нен ня і аб наў лен ня школь на га 
аў та пар ка — гэ та па тра ба ван не ча су. Для гэ-
та га ў Ма гі лёў скай воб лас ці пры ма юц ца ўсе 
не аб ход ныя ме ры.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Працяг. Пачатак на 3-й стар. «МС».)

З ДА СТАЎ КАЙ 
НА ЎРОК

На фо та — аў то бу сы, якія зай ма юц ца пад во зам дзя цей да Гар ба віц кай шко лы ў Ча вус кім ра ё не.

ПРЫ ПЫ НАК
Амаль ты ся чу школь ні каў што дня


