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вы во дзіц ца на вах ту, дзе вя дзец ца кант-
роль за пад во зам пра дук таў і вы ха дам ра-
бот ні каў хар чо ва га бло ка з уста но вы. Пер-
шы ме сяц ра бо ты ві дэа сіс тэ мы па ка заў яе 
эфек тыў насць, сцвяр джа юць спе цы я ліс ты 
ўпраў лен ня аду ка цыі. Так са ма ўка ра нё-
на элект рон нае ме ню, баць кі школь ні каў 
раз ліч ва юц ца за хар ча ван не дзя цей праз 
ін тэр нэт.

Та кія ме ры на кі ра ва ны на пра ду хі лен не 
па ру шэн няў у сіс тэ ме школь на га хар ча ван-
ня. Але гэ та бу дуць па ла він ча тыя ме ры, ка-
лі не бу дзе на ла джа ны гра мад скі кант роль, 
лі чыць стар шы ня КДК Гро дзен скай воб-
лас ці Ана толь ДА РОЖ КА. У гэ тым сэн-
се мо гуць да па маг чы БРСМ, баць коў скія 
і праф са юз ныя ка мі тэ ты. Га лоў ным звя ном 
за ста ец ца ад мі ніст ра цыя. Па куль ды рэк тар 
сам аса біс та не возь мец ца на во дзіць па ра-

дак і не ар га ні зуе ра бо ту, вы ні кам бу дуць і 
кры мі наль ныя спра вы, і зняц це з па са ды, і 
пры цяг нен не да ад каз нас ці, пад крэслі вае 
Ана толь Да рож ка.

— За да ча не ў тым, каб па ка раць ку-
ха ра ці за гад чы ка вы твор час ці, а ў тым, 
каб і хар ча ван не ў шко лах і вы ка ры стан-
не бюд жэт ных срод каў бы ло эфек тыў ным 
і ра цы я наль ным, — кан ста туе стар шы ня 
КДК Гро дзен шчы ны. — Па куль скла да на 
га ва рыць аб ста ноў чых вы ні ках. Як па-
ка заў сне жань скі ма ні то рынг, праб ле мы 
за ста юц ца. Мы пра ве ры лі тры ўста но вы 
аду ка цыі, і ва ўсіх ёсць па ру шэн ні. Між тым 
у Гро дзен скай воб лас ці праз сіс тэ му кам-
бі на таў школь на га хар ча ван ня пра хо дзіць 
кры ху больш за па ло ву ўсіх школь ні каў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Але на АЛЯХ НО ВІЧ, ды рэк тар 
СШ № 28 Грод на, дэ пу тат 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў:

— У на шай шко ле ахоп ле на 
хар ча ван нем 99 % школь ні каў. 
Да сяг нуць та ко га вы ні ку да па маг ло 
ўка ра нен не швед ска га ста ла для 
вуч няў 6—11 кла саў. Экс пе ры мент 
ака заў ся ўда лым.

Вя лі кі асар ты мент са ла таў, со каў, 
са да ві ны і га ра чых страў да зва ляе 
кож на му вы браць тое, што яму 
па да ба ец ца, гэ та зна чыць, што 
хар ча ван не не толь кі пра віль нае, 
але і смач нае. Пры гэ тым павысілася 
і са ма куль ту ра хар ча ван ня, 
бо школь ні кам не на вяз ва юць 
ад ноль ка выя стра вы, а пра па ну юць 
са мім зра біць вы бар. Уліч ва ец ца 
і ды е тыч нае хар ча ван не. Дзяў ча ты-
стар ша клас ні цы вы бі ра юць час цей 

са ла ты і неш та мяс ное, у хлоп цаў 
больш шы ро кі асар ты мент.

Не каль кі га доў та му ў шко ле 
поў нас цю ад на віў ся хар чо вы блок, 
уста ноў ле на ві дэа на зі ран не. Мы 
за мя ні лі ўсё аб ста ля ван не на су час ныя 
тэх на ло гіі. У нас уста ноў ле ны 
па ра кан век та мат — ша фа для 
сма жан ня, якая да зва ляе га та ваць 
не каль кі страў.

У шко ле вя дзец ца па ста ян ны 
кант роль за якас цю пры га та ван ня 
страў. За ар га ні за цыяй хар ча ван ня 
со чыць бра ке раж ная ка мі сія, 
са вет па хар ча ван ні, са вет 
стар ша клас ні каў, прад стаў ні кі 
баць коў ска га ка мі тэ та, дзя жур ны 
ад мі ніст ра тар. За гад чык хар чо ва га 
бло ка — на ша бы лая ву ча ні ца, 
яна вель мі ста ра ец ца, каб дзе ці 
хар ча ва лі ся і смач на, і якас на.

ПА МЯЦЬ ПА МЯЦЬ 
У ГРА НІ ЦЕУ ГРА НІ ЦЕ

Так атры ма ла ся, што Са ві ніц кую шко лу ў Клі ма-
віц кім ра ё не за кры лі, ка лі ёй па він на бы ло споў-
ніц ца 100 га доў. Спа чат ку драў ля ная, по тым цаг ля-
ная — яна б пра ста я ла, на пэў на, яшчэ столь кі, ка лі 
б не чар но быль ская тра ге дыя. Вёс ка, а з ёй і шко ла 
пе ра ста лі іс на ваць у 1991 го дзе. А ў 2015 го дзе не ча-
ка на па ча ло ся дру гое жыц цё шко лы, гэ тым ра зам у 
граніце. Ка ля сот ні бы лых вуч няў вы ра шы лі за ха ваць 
да ра гую сэр цу па мяць. Помнік з'я віў ся ў аг ра га рад-
ку Ці ма на ва, ме на ві та там у До ме куль ту ры што год 
збі ра юц ца бы лыя вы пуск ні кі.

— Мы па тры ё ты, вось ужо бу дзе 11 га доў, як рэ-
гу ляр на су стра ка ем ся кож ную трэ цюю су бо ту чэр-
ве ня, — ка жа вы пуск ні ца 1967 го да Лі дзія Ан то на-
ва. — Нам са мім ужо не ка то рым па 70 га доў, на шы 
на стаў ні кі-фран та ві кі даў но пай шлі з жыц ця, але мы 
з удзяч нас цю іх ус па мі на ем. Пер шы раз са бра ла ся 
бо лей за 200 ча ла век, але і за раз пры яз джае не ме-
ней за 50. Не ка то рыя едуць на ват з Аме ры кі.

— Пом нік пры све ча ны Са ві ніц кай шко ле і па чат-
ко вым, якія так са ма сцёр з зям лі Чар но быль — Гара-
дзешня1, Сту дзя нец, Дзя раж ня і Ці таў ка, — удак-
лад няе Ва лян ці на Ха ла дзін ская (у шко ле Іва но ва). 
Ме на ві та яна ад кры ла ў Мін ску ра ху нак для збо ру 
срод каў. А Лі дзія Ва сі леў на Іва но ва (Ша вя лё ва) 
зай ма ла ся пы тан ня мі ўста ноў кі пом ні ка шко ле, тэ-
ле фа на ва ла зем ля кам, пі са ла ім ліс ты. Дзя ку ю чы яе 
на ма ган ням бы ла са бра на боль шая част ка гро шай. 
Яшчэ адзін вы пуск нік, Ле а нід Паў ла віч Цыр ку ноў, 
стаў са праўд ным бі ёг ра фам шко лы, дзе шмат га доў 
пра ца ва лі на стаў ні ка мі яго баць кі. Ён са браў вель мі 
ба га ты ар хіў, у тым лі ку і фо та, пры свя ціў уста но ве і 
яе вы пуск ні кам не каль кі ві дэа ро лі каў.

Усе гэ тыя лю дзі кла по цяц ца, каб су стрэ чы не пры-
пы ня лі ся і шко ла пра цяг ва ла жыць у па мя ці. Ка жуць, 
што ста сун кі з да ра гі мі сэр цу людзь мі пад аў жа юць 
жыц цё. Іні цы я та ры школь ных су стрэч у гэ тым пе ра-
ка на ныя.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

 У ТЭ МУЗА КО НАЗА КО НА

Ці ка ва, што марш рут на вед ван ня вё-
сак «пла вае». Ка лі, ска жам, сё ле та 
пер шы рэйс аў то бус ро біць у Шча-
коцк, то на ле та ён зран ку бу дзе ехаць 
у За мошша. Та кім чы нам, вуч ні з ад ной 
вёс кі змо гуць па спаць кры ху больш, а 
на на ступ ны год — з дру гой.

Кон кур сы, 
алім пі я ды, 
эк скур сіі

Аў то бус для сель скай шко лы гэ-
та не толь кі свое ча со вая да стаў ка на 
ўро кі. Гэ та яшчэ маг чы масць удзель-
ні чаць ва ўсіх ра ён ных ме ра пры ем-
ствах, кон кур сах, алім пі я дах, а так-
са ма эк скур сій най дзей нас ці. Вось у 
на ступ ную су бо ту за пла на ва на па-
езд ка гру пы вуч няў у Псы шчаў скую 
шко лу на кан фе рэн цыю па раз віц ці 
ра дыё элект ро ні кі, рас каз ва юць на-
стаў ні кі, по тым пач нуц ца прад мет ныя 
алім пі я ды.

— На ўрад ці мы паў дзель ні ча лі б 
у столь кіх агуль ных спра вах, каб не 
бы лі на ко лах,— раз ва жае ды рэк тар 
Свят ла на Ля ха вец. — Доб ра па мя таю 
тыя ча сы, ка лі ва зі лі вуч няў на па доб-
ныя ме ра пры ем ствы рэй са вым аў то-
бу сам. Гэ та ж трэ ба бы ло па спець, 
пад стро іц ца пад рас клад яго ру ху. 
А ця пер і аў то бу саў ста ла менш, у не-
ка то рыя вёс кі яны хо дзяць ледзь не 
раз на ты дзень.

Да та го ж усе па мят ныя мяс ці ны 
свай го ра ё на з кож ным кла сам аб'-
яз джа ем: му зей Да ста еў ска га ў Да-
сто еў скай шко ле, кар цін ную га ле рэю 
На па ле о на Ор ды ў Ва ра цэ ві чах, мо та-
льскія му зеі — грэх бы ло б не ве даць 
сла ву тас ці ма лой ра дзі мы. Та му пе ры-
я дыч на вы бі ра ем ся на эк скур сіі.

Свят ла на Мі ка ла еў на ро дам з Дру-
жы ла віч, зга да ла, як кры ху ста рэй шыя 
яе ад на вяс коў цы ха дзі лі ў шко лу ў Да-
сто е ва за во сем кі ла мет раў (гэ та ў доб-
рае на двор'е на прам кі), а ка лі ў аб ход, 
то і больш атрым лі ва ла ся. А дзе ці і ўну-
кі іх ма юць зу сім ін шыя ўмо вы.

Абед — бяс плат ны
У Шча коц ку мы спы ні лі ся ка ля 

пер шай ха ты ад пры пын ку. На су-
страч вый шла гас па ды ня, ака за ла ся, 
шмат дзет ная ма ці — Лю боў Ва ло шы-
на. У Лю бо ві Іва наў ны трое школь ні-
каў — ся мі клас нік Улад, шас ці клас нік 
Ар цём і Яна, ву ча ні ца 2 кла са. Ра-
ней, ка лі сям'я пе ра еха ла ў гэ ты дом, 
дзя цей са мі баць кі ва зі лі ў го рад у 
шко лу, а з гэ та га го да пе ра вя лі ў Дру-

жы ла віц кую. Ця пер ма ці не на ра ду-
ец ца: «Ста ла зруч на, пры пы нак ка ля 
са май ха ты. Вы бег лі ран кам, з акна 
ба чаць, як аў то бус па ды хо дзіць, і 
за еха лі. З за ня ткаў пры еха лі, нам 
не трэ ба ні ад во зіць, ні за бі раць. У 
су бо ту так са ма ез дзяць на сек цыі, 
гурт кі. Я ін шым ра зам пра па ноў ва ла 
до ма за стац ца, не зга джа юц ца, ім 
там па да ба ец ца».

Лю боў Іва наў на ро дам са Сто лін-
шчы ны. Та му не дзіў на, што на яе 
ся дзі бе ўста ноў ле на не каль кі ра доў 
цяп ліц. Ра зам з му жам яны зай ма-
юц ца вы рошч ван нем ага род ні ны. 
Ра бо ты ха пае, а за дзя цей спа кой-
ныя. Тым больш што тыя заў сё ды не 
прос та да гле джа ныя, але і смач на 

на корм ле ныя. Усе вяс ко выя вуч ні 
атрым лі ва юць га ра чы абед бяс плат-
на. А дзе ці са шмат дзет ных сем' яў 
на та кіх жа ўмо вах за бяс печ ва юц ца 
двух ра зо вым га ра чым хар ча ван нем, 
ка лі яны зай ма юц ца ў гру пе па доў-
жа на га дня.

За гад чык сек та ра ад дзе ла аду-
ка цыі Іва наў ска га рай вы кан ка ма 
Ула дзі мір БЭН ДА рас ка заў, што ў 
гэ тым на ву чаль ным го дзе ў сель скія 
шко лы ра ё на ар га ні за ва ны пад воз 
934 вуч няў. Пад воз ар га ні зу юць 18 аў-
то бу саў. Боль шая част ка з іх за хоў ва-
ец ца на вы твор чай ба зе ў Ляс ка ві чах.

Па да ро зе ў шко лу мы за зір ну лі ў 
гэ ты вя лі кі га раж. Там ста я ла не каль кі 
аў то бу саў. Кі роў ца Вік тар Гар ба цэ віч 
рых та ваў сваю ма шы ну да вы ез ду. 
Вік тар Аляк санд ра віч, як і яго ка ле-
га з Дру жы ла віч, ма шы ну атры маў у 

2006 го дзе. Ёсць ста рэй шыя ма шы ны, 
ёсць і на вей шыя, парк іх увесь час па-
паў ня ец ца.

Але на ДА РА ГА КУ ПЕЦ, стар шы ня 
Іва наў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў:

— Пра цэс ап ты мі за цыі сель скіх 
школ не па збеж ны. Не вя лі кія шко лы 
за кры ва юц ца. Ле тась у ра ё не за кры лі 
ад ну шко лу, яшчэ ад на рых ту ец ца да 
за крыц ця ў на ступ ным на ву чаль ным 
го дзе. Але дзяр жа ва ро біць усё, каб 
дзе ці не ад чу лі ня зруч нас ці, каб яны 
ў лю бое на двор'е заў сё ды свое ча со ва 
пры сту пі лі да за ня ткаў. У ад ным толь-
кі на шым ра ё не на пад воз дзя цей і за-
бес пя чэн не пра дук та мі сель скіх школ 
тра ціц ца 15 тон бен зі ну што ме сяц.

Не так даў но пра сель скія шко лы 
да вя ло ся гу та рыць з поль скі мі ка ле-
га мі. У іх тыя ж праб ле мы. Яны, да рэ-
чы, пад во зяць дзя цей у шко лу на ват 
за 60 кі ла мет раў. Там так са ма ёсць 
школь ныя аў то бу сы, але гэ та па слу га 
для баць коў — плат ная. У нас жа за-
тра ты цал кам бя рэ на ся бе дзяр жа ва.

Сіс тэ ма пад во зу ад пра ца ва ная га-
да мі і доб ра функ цы я нуе. Ка лі ж зда-
ра юц ца скар гі аль бо пра па но вы, то 
яны, як пра ві ла, да ты чацца пры пын-
каў. Ска жам, баць кі про сяць зра біць 
пры пы нак ка ля іх до ма, ня гле дзя чы на 
тое, што аў то бус за бі рае ін шых школь-
ні каў на ад лег лас ці, на прык лад, трох 
да моў. Як пра ві ла, у та кіх вы пад ках 
ха пае тлу ма чэн ня. Ня рэд ка аказ ва ец-
ца, што са мі баць кі ў свой час ха дзі лі ў 
шко лу за не каль кі кі ла мет раў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

КА ЛЯ ХА ТЫ
возяць на за ня ткі аў то бу са мі ў Іва наў скім ра ё не

Кі роў ца Сяр гей БУ ЧЫК, на стаў ні ца Тац ця на РАЙ КЕ ВІЧ.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА


