
У на ступ ным на ву чаль ным 
го дзе на стар шай сту пе ні 
шко лы ў ста лі цы бу дуць 

дзей ні чаць 194 кла сы, вуч-
ні якіх змо гуць вы ву чыць 

асоб ныя прад ме ты на па вы-
ша ным уз роў ні, і 189 ба за-
вых кла саў. Аб гэ тым рас-

ка за ла жур на ліс там на чаль-
нік ад дзе ла да школь най, 

агуль най ся рэд няй і спе цы-
яль най аду ка цыі Ка мі тэ та 

па аду ка цыі Мін гар вы кан ка-
ма Ма ры на ЮР КЕ ВІЧ.

Як свед чыць прак ты ка па пя рэд ніх 
га доў, звы чай на на ву чан не на стар-
шай сту пе ні шко лы пра цяг ва юць у 
ста лі цы пры клад на 67-68 пра цэн таў 
вы пуск ні коў ба за вай шко лы. І хоць 
пры ём ах вот ных на ву чац ца на трэ цяй 
сту пе ні шко лы яшчэ не за вер ша ны, 
мож на мер ка ваць, што про філь ным 
на ву чан нем у Мін ску бу дзе ахоп-
ле ны пры клад на кож ны дру гі дзе-
ся ці клас нік.

Най больш ак тыў на ў ста лі цы ства-
ра юц ца про філь ныя кла сы фі ла ла гіч-
най на кі ра ва нас ці: іх у но вым на ву-
чаль ным го дзе бу дзе дзей ні чаць 86. 
Для пры хіль ні каў дак лад ных на вук 
ад кры ты 74 кла сы фі зі ка-ма тэ ма тыч-
най на кі ра ва нас ці. А вось кла саў хі мі-

ка-бія ла гіч най на кі ра ва нас ці ў ста лі цы 
не так ужо і шмат — уся го 10. Акра мя 
та го, у шко лах ад кры ты 14 кла саў гра-
ма да знаў ча га про фі лю і 10 кла саў, 
у якіх бу дуць раз ві вац ца ад ра зу 2-3 
про філь ныя кі рун кі.

Між ін шым, у не ка то рых мін скіх 
шко лах, дзе ле тась бы лі ад кры ты 
про філь ныя кла сы, ад мо ві лі ся ад вы-
ву чэн ня прад ме таў на па вы ша ным 
уз роў ні, і гэ тыя кла сы пе рай шлі ў 
раз рад, так мы мо віць, звы чай ных, 
дзе ўсе прад ме ты бу дуць вы ву чац ца 
на ба за вым уз роў ні. Як па тлу ма чы ла 
Ма ры на Юр ке віч, для функ цы я на ван-
ня про філь ных кла саў па тра бу ец ца 
не толь кі на яў насць раз ві тай аду ка-
цый най інф ра струк ту ры і вы со ка ква-
лі фі ка ва ных пе да га гіч ных кад раў, 
але і за ці каў ле насць з бо ку вуч няў і 
іх баць коў. Дзесь ці або пе да га гіч ны 
ка лек тыў пе ра аца ніў свае маг чы мас-
ці, або вуч ні пе ра ка на лі ся ў тым, што 
па вы ша ны ўзро вень вы ву чэн ня тых 
ці ін шых прад ме таў не ад па вя дае іх 
маг чы мас цям і да лей шым жыц цё вым 
пла нам, та му ад бы ло ся пэў нае пе ра-

раз мер ка ван не про філь ных кла саў па 
го ра дзе.

Так са ма ў но вым на ву чаль ным го-
дзе ў ста ліч ных уста но вах аду ка цыі 
ад кры юц ца яшчэ 6 пер шых ін тэ гра-
ва ных кла саў для дзя цей з рас строй-
ства мі аў тыс тыч на га спект ра.

1 ве рас ня да за ня ткаў пры сту пяць 
у бе ла рус кай ста лі цы ка ля 165 ты сяч 
на ву чэн цаў 1—11-х кла саў. Ча ка ец ца, 
што ў 807 пер шых кла саў прый дуць 
больш як 19,5 ты ся чы дзя цей. Да рэ-
чы, да ку мен ты ў пер шы клас баць кі 
мо гуць па даць да 28 жніў ня ўключ-
на. А да школь ныя ўста но вы пры муць 
больш як 91 ты ся чу вы ха ван цаў.

Паш пар ты га тоў нас ці ўжо атры ма лі 
ўсе 240 агуль на аду ка цый ных уста ноў. 
Вы дат кі з га рад ско га бюд жэ ту на пра-
вя дзен не ра монт на-бу даў ні чых ра бот 
скла лі 230 млрд руб лёў. Сён ня рых-
ту юц ца спра віць на ва сел ле пе да го гі і 
вуч ні 61-й ста ліч най шко лы, якая га то-
ва пры няць 880 ча ла век. Яе ад крыц-
цё пры мер ка ва на да 1 ве рас ня. А да 
кан ца ка лян дар на га го да пла ну ец ца 
ўвес ці ў строй яшчэ ад ну агуль на аду-
ка цый ную шко лу ў мік ра ра ё не Ка мен-
ная Гор ка. Гэ тая ўста но ва раз лі ча на 
на 1020 вуч нёў скіх мес цаў.

Па вод ле слоў на чаль ні ка ад дзе ла 
тэх на гля ду за ка пі таль ным і бя гу-

чым ра мон там уста ноў аду ка цыі Ка-
мі тэ та па аду ка цыі Га лі ны ХА РЫК, 
яшчэ ле тась па да ру чэн ні Прэ зі дэн та 
ва ўсіх ста ліч ных уста но вах аду ка цыі 
бы лі ўста ноў ле ны ага ро джа і сіс тэ мы 
ві дэа на зі ран ня.

— Мы з гэ тай за да чай спра ві лі ся, 
хоць вы дат кі на за бес пя чэн не ўмоў 
бяс печ на га зна хо джан ня ва ўста но вах 
аду ка цыі скла лі ле тась ка ля 100 млрд 
руб лёў. А ў гэ тым го дзе на пры школь-
ных тэ ры то ры ях уста наў лі ва лі ся ан ты-
ван даль ныя трэ на жор ныя пля цоў кі. 
Уся го бы ло аб ста ля ва на ў го ра дзе 13 
та кіх пля цо вак і ад на пля цоў ка ў га-
рад скім аду ка цый на-азда раў лен чым 
цэнт ры «Лі дар». Зай мац ца фіз куль ту-
рай і спор там на гэ тых пля цоў ках змо-
гуць не толь кі на ву чэн цы школ, але і 
жы ха ры пры лег лых мік ра ра ё наў, — 
пад крэс лі ла Га лі на Ха рык. — На іх 
ўста ноў ку з га рад ско га бюд жэ ту бы ло 
вы дзе ле на 26 міль яр даў руб лёў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Пра цяг ва юц ца пра ек ты 

па эка на міч най аду ка цыі. У 
іх ме жах ство ра ны і па спя хо-
ва пра цу юць школь ныя біз-
нес-кам па ніі. Ле тась іх бы ло 
76, сё ле та ўжо 84. Тут дзе ці 
не толь кі ву чац ца дзе ла вым 
якас цям, але і за раб ля юць 
гро шы ад про да жу аса біс тай 
пра дук цыі, част ка якіх ідзе на 
вы пла ту ім за ра бот най пла-
ты. Азна ё міц ца з пра дук цы яй 
юных біз нес ме наў мож на бы-
ло і пад час ра бо ты пед кан фе-
рэн цыі. Як за ўва жыў мі ністр 
аду ка цыі Сяр гей Мас ке віч, 
ура жан не та кое, што ў па раў-
на нні з мі ну лым го дам асар ты-
мент іх вы ра баў па вя лі чыў ся 
на пра цэн таў 70. Ён ад зна чыў, 
што сіс тэ ма аду ка цыі Мін скай 
воб лас ці — ад на з са мых перс-
пек тыў ных у іна ва цый ным раз-
віц ці. А ўпраў лен не аду ка цыі, 
на дум ку мі ніст ра, ад мо ві ла ся 
ад ро лі не па срэд на га кі раў ні-
ка, які ад дае за га ды, што і як 
ра біць на мес цах. Яно вы кон-
вае функ цыю ка ар ды на та ра. 
У пе да го гаў і вуч няў воб лас ці 
да во лі шмат іні цы я тыў, і яны 
зна хо дзяць пад трым ку ў вы-
шэй шых струк ту рах.

Так, на Мін шчы не ўпер шы-
ню стар та ваў но вы пра ект су-
мес на з На цы я наль ным бан-
кам па на ву чан ні дзя цей фі-
нан са вай гра мат нас ці. На пер-
шым эта пе не аб ход ныя ве ды 
на бы ва юць пе да го гі, якія на 
фа куль та ты вах па эка но мі цы 
пе рад адуць іх дзе цям. Но вы 
для Мін шчы ны і та кі кі ру нак 
школь най дзей нас ці, як «ле га-
кан стру я ван не», для за ня ткаў 

якім ужо вы зна ча на не каль кі 
пля цо вак. З мі ну ла га го да ў 
шко лах Ма ла дзеч на ўка ра ня-
ец ца су мес ны пра ект з Ака дэ-
мі яй кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Школь-
ная ака дэ мія». Тут вы ву ча юць 
та кія ці ка выя дыс цып лі ны, як 
«Элект рон ны ўрад», «Тэх на-
ло гія кі ра ван ня».

— Лі та раль на за год за ўва-
жа ем па зі тыў ныя зме ны ў раз-
віц ці на шых дзя цей: па вы сі лі 
бал па агуль на аду ка цый ных 
прад ме тах, па спя хо ва вы сту-
пі лі на алім пі я дах, — сцвяр-
джае Га лі на Ка зак. — Вель мі 
доб ра, што тут на шы хлоп чы-
кі і дзяў чын кі атрым лі ва юць 
на вы кі кі ра ван ня. Мяр кую, у 
перс пек ты ве сён няш нія вуч-
ні ста нуць спе цы я ліс та мі, якія 
ўня суць доб ры ўклад у ай чын-
ную эка но мі ку.

Што ты чыц ца ап ты мі за-
цыі сіс тэ мы аду ка цыі, то яна 
пра доў жыц ца. 1 ве рас ня за-
кры юц ца 24 уста но вы, у тым 
лі ку 6 між школь ных вы твор-
чых кам бі на таў. Ра ней тут 
стар ша клас ні кі па ра лель на 
атрым лі ва лі ра бо чую спе цы-
яль насць. Сён ня та кую маг-
чы масць ім пра да стаў ля юць 
пра фе сій на-тэх ніч ныя ўста но-
вы. Акра мя та го, 30 ся рэд ніх 
школ бу дуць рэ ар га ні за ва-
ны ў ба за выя. У асноў ным у 
сель скай мяс цо вас ці.

— Пры за крыц ці школ для 
нас важ нае зна чэн не ма юць 
не толь кі эка на міч ныя па каз-
чы кі, але і якасць аду ка цыі. 
Сель скія вуч ні па він ны быць 
кан ку рэн та здоль ны мі. Атры-
маць доб рыя ве ды яны змо-
гуць у шко ле, дзе ство ра ны 

на леж ныя ўмо вы, ёсць не аб-
ход нае аб ста ля ван не і тэх ні ка, 
кам п'ю тар ныя і лін га фон ныя 
кла сы, спар тыў ныя за лы, — 
кан ста та ва ла Га лі на Ка зак.

У сіс тэ ме да школь най аду-
ка цыі бу дуць ад кры ва цца гру-
пы ка рот ка га і доў га тэр мі но-
ва га зна хо джан ня дзя цей. Сё-
ле та пра доў жыц ца ства рэн не 
ў дзі ця чых сад ках да дат ко вых 
мес цаў шля хам вы ва ду ад сюль 
пер ша клас ні каў, а так са ма 
ад крыц ця груп, якія функ цы-
я на ва лі ра ней. За кан чва ец ца 
бу даў ніц тва дзі ця чых сад коў у 
Слуц ку і ў Сма ля ві чах — кож-
ны на 230 мес цаў. А да кан ца 
го да са док бу дзе ўзве дзе ны ў 
аг ра га рад ку Са ма хва ла ві чы. 
У блі жэй шай перс пек ты ве з'я-
вяц ца да школь ныя ўста но вы 
ў Ма чу лі шчах, Се ні цы, Ка ло-
дзі шчах, Ха це жы на, Ба раў ля-
нах, Мі ха на ві чах. Акра мя та го, 
сё ле та пла ну ец ца ад крыць і 
тры дзі ця чыя да мы ся мей на-
га ты пу.

На пед кан фе рэн цыі са бра-
лі ся сот ні на стаў ні каў і іх вуч-
няў з уся го ста ліч на га рэ гі ё на. 
Яны змаг лі па пра ца ваць на 9 
дыя ло га вых пля цоў ках, аб мя-
няц ца во пы там, аб мер ка ваць 
ро лю пе да го га, роз ныя ас пек-
ты ву чэб най дзей нас ці. У ра-
бо це гэ тых пля цо вак удзель-
ні ча лі і ма ла дыя спе цы я ліс ты. 
Ім рас ка за лі аб нар ма тыў ным 
за ка на даў стве, што рэ гу люе 
пра цоў ныя ад но сі ны, азна-
ё мі лі з пра ва мі, аба вяз ка мі, 
іль го та мі, якія ім на ле жаць. У 
ра бо це фо ру му пры ня лі ўдзел 
і ра сій скія ка ле гі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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ІНА ВА ЦЫІ 
Ў АДУ КА ЦЫІ

Аб тым, якая тра ге дыя ад бы ла ся ў 
гэ тым ма лень кім ра ён ным цэнт ры Ма-
гі лёў шчы ны, га зе та па ве дам ля ла ў 
ну ма ры ад 7 жніў ня. І вось но выя пад-
ра бяз нас ці гэ тай сум най гіс то рыі. 

На га да ем, 12 лі пе ня Клі ма віц кі рай вы-
кан кам пры няў ра шэн ні аб спы нен ні дзе ян ня 
дзі ця ча га до ма і вы зва лен ні Іры ны Моц най 
ад вы ка нан ня аба вяз каў ма ці-вы ха ва це ля. 
Але жан чы на па лі чы ла гэ тае ра шэн не не аб-
грун та ва ным, у вы ні ку ча го яе аб ві на ва ці лі ў 
са ма ўпраў стве. Мяс цо вым РА УС у суд бы лі 
на кі ра ва ны ма тэ ры я лы спра вы аб пра ва па-
ру шэн ні, пра ду гле джа ным ар ты ку лам 23.39 
Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-
шэн нях.

Як па ве да мі ла суд дзя Клі ма віц ка га су да 
Іры на Гу ры но віч, жан чы на аб ві на вач ва ла ся ў 
тым, што, ве да ю чы аб ра шэн ні рай вы кан ка ма 
аб спы нен ні функ цы я на ван ня дзі ця ча га до ма 
ся мей на га ты пу і ска са ван ні з ёю да га во ра 
аб умо вах вы ха ван ня і ўтры ман ня дзя цей, 
пра цяг ва ла з 12 па 25 лі пе ня са ма воль на 
вы кон ваць сваё мер ка ва нае пра ва на вы ха-
ван не і ўтры ман не. Ра ён ны суд пры знаў Іры ну 
Моц ную ві на ва тай і пад верг ад мі ніст ра цый на-
му спаг нан ню ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 5 
ба за вых ве лі чынь — 750 ты сяч руб лёў.

Але спра ва на гэ тым не за кан чва ец ца. 
Як па ве да міў на чаль нік Клі ма віц ка га РА УС 
Сяр гей Мыш коў скі, у між ра ён ны ад дзел 
След ча га Ка мі тэ та РБ на кі ра ва ны ма тэ-
ры я лы для да чы пра ва вой ацэн кі па фак це 
ака зан ня су пра ціў лен ня Іры ны Моц най і яе 
сы ноў су пра цоў ні кам мі лі цыі, ка лі імі бы ло 
пра па на ва на прай сці ў РА УС для раз бо ру. 
«Жан чы на па він на бы ла пе ра даць дзя цей 
ор га нам апе кі, а яна гэ та га не зра бі ла ды 
яшчэ спра ба ва ла ку дысь ці іх вы вез ці», — па-

тлу ма чыў ён. Яшчэ ад на спра ва, ма тэ ры я лы 
якой рай ад дзел на кі ра ваў у СК, да ты чыц ца 
фак таў пры чы нен ня Іры най Моц най ця лес-
ных па шко джан няў пры ём най да чцэ.

На чаль нік ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і ту-
рыз му Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма На тал ля 
Глу ша ко ва па ве да мі ла, што ўсе шас цё ра 
не паў на лет ніх дзя цей, якія ра ней бы лі на 
вы ха ван ні Іры ны Моц най, зна хо дзяц ца ў 
спры яль ных для іх умо вах. Сёст ры Алі на і 
Яна Про ха ра вы пе ра да дзе ны пад апе ку іх 
ба бу лі, ас тат нія жы вуць па куль у пры ём ных 
баць коў у SОS-вёс цы ў Ма гі лё ве. Але Са ша 
Пу га чоў з 1 ве рас ня пе ра яз джае ў Мінск, дзе 
ён бу дзе ву чыц ца ў вы шэй шым ра дыё тэх ніч-
ным ка ле джы.

Па ўмо вах да га во ра, Іры на Моц ная па він-
на па кі нуць дом, які ёй прад стаў ля ла дзяр жа-
ва на час вы ха ван ня дзя цей. Ба лан саў тры-
маль нік да слаў ёй пісь мо вае па ве дам лен не 
аб тым, што тэр мін за кан чва ец ца 22 жніў ня. 
Ка лі яна не зро біць гэ та са ма стой на, вы ся-
лен не ад бу дзец ца праз суд.

Бы лая ма ці-вы ха ва цель лі чыць, што з ёю 
абы шлі ся не спра вяд лі ва, і на ме ра на зма-
гац ца.

— Я апра тэс та ва ла ра шэн не ра ён на га 
су да на конт са ма ўпраў ства ў аб лас ным су-
дзе і па да ла іск у ра ё нны суд, што мя не не-
спра вяд лі ва зволь ні лі па ар ты ку лах 168 і 
167 Пра цоў на га ко дэк са, — ка жа Іры на Моц-
ная. — У мя не та кое ад чу ван не, што ўвесь 
свет су праць мя не. Ра ён ны суд вяр нуў іск 
на пе ра пра цоў ку. Сы ноў спа чат ку пра ва ку-
юць, а по тым аб ві на вач ва юць у тым, што 
яны вя дуць ся бе не так, як трэ ба. Але я ўсё 
ж та кі спа дзя ю ся на спра вяд лі вае ра шэн не 
ў гэ тай спра ве.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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На слы хуНа слы ху  ��

СУД ПРЫ ЗНАЎ БЫ ЛУЮ 
МА ЦІ ВІ НА ВА ТАЙ 
У СА МА ЎПРАЎ СТВЕ
«Звяз да» пра цяг вае рас каз ваць пра па дзеі ва кол бы ло га дзі ця ча га 
до ма ся мей на га ты пу Вік та ра і Іры ны Моц ных з Клі ма ві чаў

Маладыя педагогі Міншчыны.
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ШКОЛЬ НАЕ 
АДЗЕН НЕ 

З ПОД ЫУ МА!
У рам ках агуль на-

га рад ско га кір ма шу 
«Пры ві тан не, шко ла!» 
23 жніў ня тры ста ліч-

ныя ўні вер ма гі («ГУМ», 
«ЦУМ» і «Бе ла русь») ар-
га ні зу юць дэ ман стра цыі 

та ва раў да школь на га 
се зо на.

Ка ля кож на га з уні вер ма-
гаў уста но вяць па под ыу ме, 
на якіх бу дуць прад стаў ле ны 
ма дэ лі адзен ня, абут ку і га-
лан та рэі для школь ні каў, а 
так са ма ар га ні зу юць кан цэрт-
ную пра гра му, па ве да мі лі ў 
га лоў ным упраў лен ні спа жы-
вец ка га рын ку Мін гар вы кан-
ка ма. У што га до вым ме ра-
пры ем стве возь муць удзел 
так са ма ар га ні за цыі-вы твор-
цы, ганд лё выя ар га ні за цыі 
не хар чо вай і хар чо вай се так, 
прад пры ем ствы гра мад ска га 
хар ча ван ня, шэ раг спе цы я лі-
за ва ных крам. На кір ма шы 
бу дуць прад стаў ле ны апош-
нія на він кі пра дук цыі і леп-
шыя ўзо ры для дэ ман стра цыі, 
рэ кла мы і про да жу ў роз ні цу: 
адзен не і абу так дзе ла во га 
сты лю ад ай чын ных вы твор-
цаў, школь на-пісь мо выя і кан-
цы ляр скія та ва ры, спар тыў ны 
ін вен тар і ін шае. Каб ак ты ві-
за ваць про даж та ва раў для 
школь ні каў, у рам ках кір ма шу 
бу дуць пра во дзіц ца роз ныя 
ме ра пры ем ствы па сты му-
ля цыі спа жы вец ка га по пы ту: 
ак цыі, зніж кі, уру чэн не па да-
рун каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��На су страч шко леНа су страч шко ле  ��

МА ТЭ МА ТЫ КА ЦІ ХІ МІЯ? ВЫ БІ РАЙ

БУДЗЬ У КУР СЕ!
У 2014/2015 на ву чаль ным го дзе да вы ка ры стан ня ў аду ка цый ным 

пра цэ се да пус ка юц ца дзён ні кі на ву чэн цаў, вы да дзе ныя лю бы мі ты паг-
ра фі я мі, на рус кай ці бе ла рус кай мо ве. Га лоў нае па тра ба ван не — гэ та 
на яў насць на дзён ні ку дзяр жаў най сім во лі кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ні я кіх 
ін шых аб ме жа ван няў для вы ка ры стан ня дзён ні каў ня ма.


