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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 30.08.2014 г. 
Долар ЗША    10430,00
Еўра 13740,00
Рас. руб. 282,50
Укр. грыўня 769,74
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Урачыстая лінейка ў мінскай школе № 30.

Br7 млн 
774,9 тыс.

скла ла на мі наль ная на лі ча ная 
ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та ра бот ні каў Мін ска ў сту-
дзе ні—лі пе ні гэ та га го да. Ся рэд ні 
за ро бак у лі пе ні да сяг нуў Br8 млн 
296 тыс., па вя лі чыў шы ся ў па-
раў на нні з чэр ве нем на 1%, або 
на Br84,4 тыс., па ве дам ляе га лоў-
нае ста тыс тыч нае ўпраў лен не 
Мін ска. Рэ аль ная за ра бот ная 
пла та (за ра бот ная пла та, раз-
лі ча ная з улі кам рос ту спа жы-
вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі) 
у сту дзе ні—лі пе ні 2014 го да ў 
па раў на нні са сту дзе нем—лі-
пе нем 2013-га ўзрас ла на 4,6%, 
у лі пе ні ў па раў на нні з чэр ве нем 
гэ та га го да — на 0,1%. Па вод ле 
апе ра тыў ных ста тыс тыч ных 
звес так, у лі пе ні ў пра мыс ло вас-
ці ся рэд няя за ра бот ная пла та 
скла ла Br7 млн 822,7 тыс., у бу-
даў ніц тве — Br10 млн 317 тыс., 
у сель скай гас па дар цы, па ля ван ні 
і ляс ной гас па дар цы — Br6 млн 
747,5 тыс., у аду ка цыі — Br4 млн 
964,5 тыс., у тым лі ку на стаў ні-
каў — Br5 млн 18,6 тыс., пра фе-
сар ска-вы клад чыц ка га скла ду — 
Br7 млн 223,4 тыс.

Пер шы зва нок пра зві ніць
для 104 ты сяч 

пер ша клас ні каў 
Сён ня ў мно гіх бе ла рус кіх шко лах 
ад бу дуц ца свя точ ныя ме ра пры ем ствы, 
пры све ча ныя па чат ку но ва га на ву чаль на га 
го да. А 1 ве рас ня ў шко лы прый дуць 
930 ты сяч дзя цей і пад лет каў. У па раў на нні 
з па пя рэд нім на ву чаль ным го дам кан тын гент 
школь ні каў па вя лі чыц ца на 15 ты сяч ча ла век. 
За пар ты ся дуць у Бе ла ру сі ка ля 104 ты сяч 
пер ша клас ні каў — гэ та на пяць ты сяч больш, 
чым ле тась. У вы пуск ных кла сах бу дуць 
на ву чац ца 89 ты сяч дзе вя ці клас ні каў і амаль 
55 ты сяч адзі нац ца ці клас ні каў.

Да но ва га на ву чаль на га го да ў строй у кра і не 
ўвод зяц ца тры но выя шко лы: у Брэс це (на 1 120 ча-
ла век), Грод не (на 765 ча ла век) і Мін ску (на 880 ча-
ла век).

Но вая шко ла ў бе ла рус кай ста лі цы па бу да ва на па 
не ты па вым пра ек це. Акра мя су час най ар хі тэк ту ры, 
яе ад мет нас цю ста не доб ра раз ві тая спар тыў ная ба-
за. Да та го ж у но вай шко ле ў ве рас ні пач не дзей ні-
чаць Школь ная ака дэ мія. За да ча ака дэ міі — вы явіць 
най больш здоль ных і та ле на ві тых вуч няў, раз віць у 
школь ні каў лі дар скія якас ці, а так са ма сфар мі ра ваць 
ак тыў ную гра ма дзян скую па зі цыю. За ня ткі бу дуць 
мець фа куль та тыў ны ха рак тар. У пер шую чар гу ўпор 
бу дзе зроб ле ны на гіс то рыю, гра ма да знаў ства, сфе-
ру ін фар ма цый ных тэх на ло гій, а так са ма 
анг лій скую мо ву.

На ву чэн цам, сту дэн там,
ас пі ран там, на стаў ні кам,

на ву ко ва-пе да га гіч ным ра бот ні кам

Да ра гія сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з Днём ве даў.
Гэ та цу доў нае свя та не ацэн нае для ўсіх па-

ка лен няў гра ма дзян на шай кра і ны. Якіх бы вы-
шынь мы ні да сяг ну лі, шлях да іх па чы наў ся ў 
шко ле, бо ме на ві та аду ка цыя з'яў ля ец ца ас но-
вай для па спя хо вай пра цоў най дзей нас ці. А свет-
лыя ўспа мі ны аб школь ных і сту дэнц кіх га дах, аб 
лю бі мых на стаў ні ках і вер ных сяб рах на заў сё ды 

за ста юц ца ў сэр цы кож на га і пад трым лі ва юць 
нас у цяж кую хві лі ну.

Сён ня аду ка цыя, ве ды і во пыт асаб лі ва за па-
тра ба ва ны ў гра мад стве. Бе ла русь ідзе па шля ху 
ма дэр ні за цыі і іна ва цый на га раз віц ця. На род най 
гас па дар цы па трэб ны вы со ка ква лі фі ка ва ныя 
спе цы я ліс ты, якія ўме юць мыс ліць твор ча і зна-
хо дзіць ра цы я наль ныя ра шэн ні. Та му мо ла дзі 
не аб ход на ста ран на ву чыц ца, па зна ваць но вае 
і сме ла імк нуц ца да сва ёй ма ры.

Дзень ве даў ад зна ча юць ты ся чы сту дэн таў і 
на ву чэн цаў і, вя до ма ж, пер ша клас ні кі. Пер шы 
школь ны зва нок ад крые ім да ро гу ў за хап ляль-

ны свет ве даў. На пе ра дзе ў іх цу доў ны час — час 
ці ка вых су стрэч і не за быў ных ура жан няў.

Са мыя цёп лыя він ша ван ні ў гэ та свя та пры ма-
юць на шы па ва жа ныя і лю бі мыя пе да го гі, для якіх 
ра бо та з дзець мі і мо лад дзю ста ла пры зван нем, 
сэн сам і ла дам жыц ця. Ха чу па жа даць вам муд-
рас ці і цяр пен ня, лю бо ві і ўдзяч нас ці вуч няў.

Ня хай усім вам спа да рож ні ча юць пос пе хі ў 
ву чо бе і пра цы, ра дасць ад крыц цяў і шмат доб-
рых спраў.

Са свя там!
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

НапярэдадніНапярэдадні  ��

СТАРАННА ВУЧЫЦЦА,СТАРАННА ВУЧЫЦЦА,
ІМКНУЦЦА ДА СВАЁЙ МАРЫІМКНУЦЦА ДА СВАЁЙ МАРЫ

Аляк санд ра Лу ка шэн ку ў фае дзі ця ча га 
до ма су стрэ лі вы ха ван цы і пра вя лі для 
яго не вя лі кую эк скур сію, па ка заў шы, у 
якіх умо вах яны жы вуць. Кі раў нік дзяр-
жа вы агле дзеў жы лыя па коі дзя цей, спар-
тыў ную за лу, па піў з дзець мі чай. Прэ-
зі дэн та час та ва лі ла сун ка мі, якія дзе ці 
зра бі лі са мі. У ак та вай за ле для кі раў ні ка 
дзяр жа вы па ка за лі не вя лі кі кан цэрт.

Дзе ці ўру чы лі Аляк санд ру Лу ка шэн ку на па-
мяць аб на вед ван ні ім гэ та га дзі ця ча га до ма 

па да рун кі, зроб ле ныя ўлас ны мі ру ка мі: мяк кую 
цац ку і до мік з са лё на га цес та. «Гэ та сім вал 
да маш ня га ача га. Унут ры до мі ка мож на за па-
ліць свеч ку, і бу дзе цёп ла і ўтуль на, як у нас у 
до ме», — ска за ла ад на з вы ха ва нак, уру ча ю чы 
па да ру нак кі раў ні ку дзяр жа вы.

У сваю чар гу Прэ зі дэнт па да рыў дзе цям ран-
цы з на бо рам школь ных пры лад у іх. «Дзе ці ў 
пер шы дзень па він ны пры хо дзіць у шко лу пры-
го жа апра ну ты мі. І я ха чу, каб вы бы лі не гор-
шы мі, чым дзе ці са звы чай ных сем' яў», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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СВЯТА ДЛЯ ЎСІХ
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Ці касмічная 
краіна Беларусь?
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БАТЭ і «Дынама» 
ведаюць 

сваіх сапернікаў
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Новае жыццё 
Тураўскага 
Евангелля


