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На да ро гу — не больш 
як 30 хві лін

— Кож ны на ву чэ нец, не за леж на ад та-
го, у якой шко ле ён ву чыц ца (га рад ской 
ці вяс ко вай, вя лі кай ці ма лень кай), мае 
пра ва на атры ман не якас най агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі, — пад крэс лі вае на-
мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-
лен ня агуль най ся рэд няй, да школь най 
і спе цы яль най аду ка цыі Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Іры на КАР ЖО ВА. — Та му, ка-
лі мяс цо выя ўла ды пры ма юць ра шэн не 
аб не мэ та згод нас ці за ха ван ня ўста но вы 
аду ка цыі ў кан крэт ным на се ле ным пунк-
це, яны па він ны кі ра вац ца не толь кі эка-
на міч ны мі пад лі ка мі. Пра цэс рэ струк ту-
ры за цыі заў сё ды вы ма гае пра ду ма ных 
і ўзва жа ных ра шэн няў. 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, трэ ба гу та рыць з 
на сель ніц твам, тлу ма чыць свае дзе ян ні і 
пе ра кон ваць.

У ад па вед нас ці з за га дам мі ніст ра аду-
ка цыі, упраў лен ні аду ка цыі абл вы кан ка-
маў і ка мі тэт па аду ка цыі Мін гар вы кан-
ка ма да 1 снеж ня па да юць у Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі ін фар ма цыю аб шко лах, якія ў 
на ступ ным на ву чаль ным го дзе пла ну ец ца 
за крыць або рэ ар га ні за ваць. Ка лі пра во-
дзіць ра бо ту паз ней, бу дзе не да стат ко ва 
ча су для вы ра шэн ня ўсіх спрэч ных пы тан-
няў, пра вя дзен ня тлу ма чаль най ра бо ты з 
баць ка мі. Усё ж та кая важ ная ін фар ма цыя 
не мо жа агуч вац ца ў апош нія дні пе рад 
лет ні мі ка ні ку ла мі, да та го ж і пе да го гі па-
він ны мець га ран тыі свай го бу ду ча га пра-
ца ўлад ка ван ня.

— Мы вель мі ад каз на ста вім ся да гэ тай 
пра цы і скру пу лёз на ана лі зу ем ін фар ма-
цыю лі та раль на па кож най уста но ве аду-
ка цыі, якую мяс цо выя ўла ды пла ну юць 
за крыць, — за пэў ні вае Іры на Кар жо ва. — 
Аба вяз ко ва ў да вед цы, што трап ляе да 
нас, па він ны ўказ вац ца коль касць вуч няў 
на сён няш ні дзень, дэ ма гра фіч ныя перс-

пек ты вы рэ гі ё на (на яў насць дзя цей да-
школь на га ўзрос ту), як бу дзе ар га ні за ва ны 
пад воз на ву чэн цаў, у якія ўста но вы аду ка-
цыі, ці бу дуць пра ца ўлад ка ва ныя пе да га-
гіч ныя і тэх ніч ныя ра бот ні кі са шко лы, якая 
лік ві ду ец ца, ці бы ла пра ве дзе на з баць-
ка мі вуч няў ін фар ма цый на-тлу ма чаль ная 
ра бо та. Усё гэ та мы вы ву ча ем і толь кі на 
пад ста ве ўсе ба ко ва га ана лі зу вы ра ша ем, 
што ра біць: або ўзгад ніць ра шэн не мяс-
цо вых ор га наў кі ра ван ня аду ка цы яй, або 
да дат ко ва пра пра ца ваць пы тан не па кан-
крэт ных уста но вах аду ка цыі.

На прык лад, згод на з са ні тар ны мі нор-
ма мі і пра ві ла мі ў вы пад ку ар га ні за цыі пад-
во зу вуч няў у га ра дах і сель скіх на се ле ных 
пунк тах ра ды ус транс парт най да ступ нас ці 
ўста ноў аду ка цыі не па ві нен па ча се пе ра-
вы шаць 30 хві лін. А зда ра ец ца, што ў ін-
фар ма цыі па за пла на ва ным за крыц ці школ 
фі гу ру юць зу сім ін шыя ліч бы — 40, 45 і на ват 
50 хві лін. Ка неш не, мы на та кое ні ко лі зго-
ду не да дзім. Ка лісь ці дзей ні ча ла аб ме жа-
ван не ў 30 кі ла мет раў. Але і да ро гі мо гуць 
быць роз ныя, і дзя цей во зяць не толь кі па 
ша шы. І не толь кі на школь ных аў то бу сах. 
Для пад во зу вы ка рыс тоў ва юц ца і марш рут-
ныя аў то бу сы (у гэ тым вы пад ку рас клад іх 
ру ху ўзгад ня ец ца з рас кла дам школь ных 
за ня ткаў), і пры га рад ныя, 
і мяс цо выя цяг ні кі, і транс-
парт сель ска гас па дар чых 
і ін шых ар га ні за цый.
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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

ТЭМА ТЫДНЯ

стар. 13

Чы тач ка пы тае: «Ці «прый дзе» 
газ у Па га рэль цы?» 
Ад каз на яго шу ка ла 
«МС».

Бы лыя вуч ні па ста ві лі 
пом нік... зне се най 
шко ле.

Бла кіт ныя мроі

стар. 16

Якія па ру шэн ні ў школь ных 
«ста лоў ках» бы лі 
вы яў ле ныя пад час 
ма ні то рын гаў.

Смач на ес ці?

стар. 3

Дыя ло гі «МС»

Се на тар Ана толь Гры шук 
аб за ка нат вор чай дзей нас ці, 
даб ра чын нас ці 
на ка рысць ма лой 
ра дзі мы і па чуц ці 
гу ма ру. стар. 15

Як ар га ні за ва лі пад воз 
вяс ко вых 
школь ні каў 
у рэ гі ё нах.

З да стаў кай на ўрок

Па мяць у гра ні це

стар. 4,13
ЭКА НО МІЯ ЭКА НО МІЯ 

ЦІ БА РАЦЬ БА ЦІ БА РАЦЬ БА 
ЗА ЯКАСЦЬ АДУ КА ЦЫІ?ЗА ЯКАСЦЬ АДУ КА ЦЫІ?
У па спя хо вай са цы я лі за цыі на ву чэн цаў ёсць аба вяз ко выя склад ні кіУ па спя хо вай са цы я лі за цыі на ву чэн цаў ёсць аба вяз ко выя склад ні кі

А
П ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ школ — пра цэс, які вель мі ба лю ча ўспры ма ец ца сель скі мі 
жы ха ра мі. Мно гія лі чаць, што без шко лы ў на се ле на га пунк та ня ма бу ду чы ні, 
і ма ла дыя сем'і тут не за тры ма юц ца. І хоць асноў ная хва ля за крыц ця 
ма ла кам плект ных школ ужо прай шла, кож ны год сет ка ўста ноў агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі ска ра ча ец ца яшчэ на не каль кі дзя сят каў. Так, у 2018 го дзе 

па ра шэн ні мяс цо вых ор га наў ула ды бы лі за кры тыя 25 і рэ ар га ні за ва ныя 49 уста ноў 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі. Як пра ві ла, агуль на аду ка цый ныя ся рэд нія шко лы 
рэ ар га ні зу юц ца ў ба за выя, ба за выя — у па чат ко выя, а да школь ныя ўста но вы 
ўклю ча юц ца ў пе да га гіч ны комп лекс «дзі ця чы сад — шко ла».


