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Смачна есці?

Якія парушэнні ў школьных
«сталоўках» былі
выяўленыя падчас
маніторынгаў.
стар.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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ЭКАНОМІЯ
ЦІ БАРАЦЬБА
ЗА ЯКАСЦЬ АДУКАЦЫІ?

З дастаўкай на ўрок

Як арганізавалі падвоз
вясковых
школьнікаў
у рэгіёнах. стар.
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Памяць у граніце

У паспяховай сацыялізацыі навучэнцаў ёсць абавязковыя складнікі

А

ПТЫМІЗАЦЫЯ школ — працэс, які вельмі балюча ўспрымаецца сельскімі
жыхарамі. Многія лічаць, што без школы ў населенага пункта няма будучыні,
і маладыя сем'і тут не затрымаюцца. І хоць асноўная хваля закрыцця
малакамплектных школ ужо прайшла, кожны год сетка ўстаноў агульнай
сярэдняй адукацыі скарачаецца яшчэ на некалькі дзясяткаў. Так, у 2018 годзе
па рашэнні мясцовых органаў улады былі закрытыя 25 і рэарганізаваныя 49 устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі. Як правіла, агульнаадукацыйныя сярэднія школы
рэарганізуюцца ў базавыя, базавыя — у пачатковыя, а дашкольныя ўстановы
ўключаюцца ў педагагічны комплекс «дзіцячы сад — школа».

На дарогу — не больш
як 30 хвілін
— Кожны навучэнец, незалежна ад таго, у якой школе ён вучыцца (гарадской
ці вясковай, вялікай ці маленькай), мае
права на атрыманне якаснай агульнай
сярэдняй адукацыі, — падкрэслівае намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення агульнай сярэдняй, дашкольнай
і спецыяльнай адукацыі Міністэрства
адукацыі Ірына КАРЖОВА. — Таму, калі мясцовыя ўлады прымаюць рашэнне
аб немэтазгоднасці захавання ўстановы
адукацыі ў канкрэтным населеным пункце, яны павінны кіравацца не толькі эканамічнымі падлікамі. Працэс рэструктурызацыі заўсёды вымагае прадуманых
і ўзважаных рашэнняў. Трэба ўважліва
ўнікаць у кожную сітуацыю, а не гнацца за ўяўнай эканоміяй, трэба гутарыць з
насельніцтвам, тлумачыць свае дзеянні і
пераконваць.

У адпаведнасці з загадам міністра адукацыі, упраўленні адукацыі аблвыканкамаў і камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама да 1 снежня падаюць у Міністэрства
адукацыі інфармацыю аб школах, якія ў
наступным навучальным годзе плануецца
закрыць або рэарганізаваць. Калі праводзіць работу пазней, будзе недастаткова
часу для вырашэння ўсіх спрэчных пытанняў, правядзення тлумачальнай работы з
бацькамі. Усё ж такая важная інфармацыя
не можа агучвацца ў апошнія дні перад
летнімі канікуламі, да таго ж і педагогі павінны мець гарантыі свайго будучага працаўладкавання.
— Мы вельмі адказна ставімся да гэтай
працы і скрупулёзна аналізуем інфармацыю літаральна па кожнай установе адукацыі, якую мясцовыя ўлады плануюць
закрыць, — запэўнівае Ірына Каржова. —
Абавязкова ў даведцы, што трапляе да
нас, павінны ўказвацца колькасць вучняў
на сённяшні дзень, дэмаграфічныя перс-

пектывы рэгіёна (наяўнасць дзяцей дашкольнага ўзросту), як будзе арганізаваны
падвоз навучэнцаў, у якія ўстановы адукацыі, ці будуць працаўладкаваныя педагагічныя і тэхнічныя работнікі са школы, якая
ліквідуецца, ці была праведзена з бацькамі вучняў інфармацыйна-тлумачальная
работа. Усё гэта мы вывучаем і толькі на
падставе ўсебаковага аналізу вырашаем,
што рабіць: або ўзгадніць рашэнне мясцовых органаў кіравання адукацыяй, або
дадаткова прапрацаваць пытанне па канкрэтных установах адукацыі.
Напрыклад, згодна з санітарнымі нормамі і правіламі ў выпадку арганізацыі падвозу вучняў у гарадах і сельскіх населеных
пунктах радыус транспартнай даступнасці
ўстаноў адукацыі не павінен па часе перавышаць 30 хвілін. А здараецца, што ў інфармацыі па запланаваным закрыцці школ
фігуруюць зусім іншыя лічбы — 40, 45 і нават
50 хвілін. Канешне, мы на такое ніколі згоду не дадзім. Калісьці дзейнічала абмежаванне ў 30 кіламетраў. Але і дарогі могуць
быць розныя, і дзяцей возяць не толькі па
шашы. І не толькі на школьных аўтобусах.
Для падвозу выкарыстоўваюцца і маршрутныя аўтобусы (у гэтым выпадку расклад іх
руху ўзгадняецца з раскладам школьных
заняткаў), і прыгарадныя,
і мясцовыя цягнікі, і транспарт сельскагаспадарчых
і іншых арганізацый. стар.
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Былыя вучні паставілі
помнік... знесенай
стар.
школе.

13

Блакітныя мроі

Чытачка пытае: «Ці «прыйдзе»
газ у Пагарэльцы?»
Адказ на яго шукала
«МС».
стар.
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