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АКТУАЛЬНА

 На слыху

14 студзеня 2014 г.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАСТАЎНІКА
Працэдура атэстацыі педагогаў стане больш дасканалай і зразумелай

— І што ж прапануе галіновы прафсаюз?
— Па-першае, варта адразу
вызначыцца з тым, што інструкцыя не рэгулюе пытанні кваліфікацыйных патрабаванняў, якія
ўстаноўлены апошнім выпускам
Адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад служачых «Пасады
служачых, занятых у адукацыі».
Па-другое, інструкцыя не вызначае працэдуру правядзення кваліфікацыйнага экзамену, якая
ўрэгулявана іншым дакументам.
Гэтыя пытанні будуць прапрацоўвацца ў асобным парадку, хоць

Асабліва шмат праблем
выклікаюць сітуацыі,
звязаныя з немагчымасцю
атэстацыі педагагічных
работнікаў, калі яны
маюць адукацыю,
якая не адпавядае
кваліфікацыйным
патрабаванням.
на перавышаць трох месяцаў з
дня прадастаўлення дакумента
аб здачы кваліфікацыйнага экзамену. У Цэнтральны камітэт паступалі звароты наконт дзеянняў
атэстацыйнай камісіі ў выпадках
часовай непрацаздольнасці педагагічнага работніка, які праходзіць атэстацыю. У сувязі з гэтым
прапануецца па жаданні педагагічнага работніка ў вышэйзгаданыя тэрміны правядзення атэстацыі не залічваць тэрмін яго
часовай непрацаздольнасці.
Асабліва шмат праблем на
мес цах вы клі ка юць сі ту а цыі,
звязаныя з немагчымасцю атэстацыі педагагічных работнікаў у

выпадках, калі яны маюць «не
тую» адукацыю (яна не адпавядае кваліфікацыйным патрабаванням). Найбольш часта скаргі
паступалі ад выхавальнікаў устаноў дашкольнай адукацыі, якія
маюць педагагічную адукацыю,
але не прайшлі перападрыхтоўку па накірунку «Педагогіка дзяцінства», а таксама ад настаўнікаў фізікі, матэматыкі, хіміі,
якія маюць вышэйшую, але не
педагагічную адукацыю. Улічваючы тое, што сёння ўстановы
адукацыі адчуваюць сур'ёзны
недахоп спецыялістаў адпаведных профіляў, мы прапануем дапускаць атэстацыю педагагічных
работнікаў на прысваенне другой
і першай кваліфікацыйных катэгорый па пасадах: «выхавальнік
дашкольнай адукацыі» — пры
наяўнасці вышэйшай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі па
профілях адукацыі «Педагогіка»
і «Педагогіка. Прафесіянальная
адукацыя» і «настаўнік» — пры
наяўнасці вышэйшай адукацыі
па профілі адукацыі «Прыродазнаўчыя навукі».

З вышэйшай —
у сярэднюю школу
— У сувязі са змяншэннем
кантынгенту студэнтаў некаторыя выкладчыкі ВНУ ўжо задумаліся над тым, каб пайсці
працаваць у школу. Скажыце,
ці змогуць яны разлічваць на
атрыманне кваліфікацыйнай

 Энергазберажэнне

сійна-тэхнічнага каледжа пад кіраўніцтвам педагога дадатковай адукацыі Валянціна Доўбышава
змайстравалі генератар, які пераўтварае энергію
ветру ў электрычную энергію. Прыбор можна выкарыстоўваць як у быце, так і на вытворчасці. Яўген Дайноўскі з гэтага ж каледжа зладзіў вельмі
цікавы і просты ў прымяненні прыбор з складанай
назвай — «дэцэнтралізаваны рэкуператар цяпла
вентыляцыйнага паветра», а прасцей — энергазберагальны цеплаабменнік. Ён прызначаны для
паветраабмену ў памяшканнях шляхам прытоку
чыстага паветра і выдалення забруджанага. Кіраўнік праекта — выкладчык Андрэй Багдановіч.

«Пераход»
ці «перавод»?
— А што будзе з адным з
са мых праб лем ных у но вай
ін струк цыі двац ца тым пунктам, па вод ле яко га пе да гог,
які пра ца ўлад коў ва ец ца ў
іншую ўстанову адукацыі не
шляхам пераводу, пазбаўляецца сваёй кваліфікацыйнай
катэгорыі?
— Да ўступлення ў сілу дзейнай інструкцыі атрыманая педагагічным работнікам на іншай
пасадзе кваліфікацыйная катэгорыя магла быць улічана пры
пераходзе на новую пасаду без
прад'яўлення патрабаванняў да
наяўнасці стажу працы па новай
па са дзе. Праўда, трэ ба прызнаць, што пералік адпаведных
пасад быў даволі абмежаваны.
Пры ўступленні ў сілу новай інструк цыі сі туа цыя змя ні ла ся.
Тэр мін «пе ра ход» быў за менены на «перавод», а перавод
рэгулюецца ўжо артыкулам 30
Працоўнага кодэкса Рэспублікі
Беларусь.
Сёння спе цы я ліс ты Міна дукацыі і га лі новага праф са юза

У Ві цеб ску ад быў ся семінар па пытаннях працы
будаўнічага комплексу. Адказныя асобы розных узроўняў абмяркоўвалі тэмы,
якія хвалююць многіх беларусаў: што зрабіць, каб
больш не было даўгабудаў,
і ці магчыма панізіць кошт
квадратных метраў у дамах, якія ўзводзяцца пры
дзяржаўнай падтрымцы?

Вячаслаў КАРАВА дэманструе макет «Мінск Сіці-2050.

Гэтае прыстасаванне незаменнае ў памяшканнях,
дзе ўстаноўлены еўравокны з шклопакетамі, што
вядзе да парушэння санітарных нормаў, зніжэння
колькасці кіслароду і павелічэння вуглякіслага газу
ды іншых шкодных бактэрый, з'яўлення цвілі.
Вучні Уздзенскай сярэдняй школы № 2 імя
К.К. Крапівы Глеб Гоцман і Андрэй Малькевіч (кіраўнікі Алена Іаргачова і Сяргей Чаберкус) распрацавалі
макет школы ўстойлівага развіцця XXІ стагоддзя з
улікам мадэрнізацыі тыпавых будынкаў 1970—1980-х
гадоў. Гэты праект дазволіць эфектыўна і рацыянальна выкарыстоўваць разнастайныя віды энергіі. Эканамічны эфект пасля рэканструкцыі склаў 51,3%.
Даволі цікавы праект паказаў на конкурсе Вячаслаў Карава з мар'інагорскай гімназіі. Гэта макет
«Мінск Сіці-2050» — яркі ўзор комплекснага падыходу да пытанняў энергазберажэння з прымяненнем інавацыйных тэхналогій, кінетычнай энергіі і
ўзнаўляльных крыніц цяпла.
На конкурсе было прадстаўлена некалькі намінацый. У намінацыі «Лепшы педагагічны работнік
па арганізацыі работы па выхаванні культуры энергазберажэння ў навучэнцаў» перамог настаўнік
фізікі і экалогіі Аляксандр Савянок з гімназіі № 6
Маладзечна. Першае месца сярод агітбрыгад занялі артысты з Барысаўскага дзяржаўнага каледжа
(кіраўнік Наталля Шаўкунова). Пераможцы прадставяць Міншчыну на рэспубліканскім конкурсе
«Энергамарафон».
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

■

— Завышаныя тэрміны будаўніцтва і рост цэн на пратэрмінаванае па часе ўводу жыллё
выклікаюць справядлівую незадаволенасць жыхароў рэспублікі. Патрабаванне Прэзідэнта
— давесці да лагічнага завяршэн ня праб лем ныя будоўлі
жылля да 1 ліпеня гэтага года.
Адпаведным указам прадугледжана будаўніцтва толькі па
дзяржаўным заказе жылля для
грамадзян, якія маюць права на
атрыманне льготных крэдытаў
і аднаразовых субсідый на будаўніцтва або набыццё жылых
памяшканняў. І такі парадак павінен, у прынцыпе, выключыць
з'яўленне даўгабудаў. Пры гэтым кошт квадратнага метра такога жылля павінен адпавядаць
памеру сярэднямесячнай зарплаты ў краіне, скарэктаванай
на ўстаноўлены каэфіцыент, —
нагадаў прысутным Аляксандр
ЯКАБСОН, старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі.
Па вод ле яго слоў, са мая
вострая праблема будаўнічай
галіны — карупцыя. Ёсць нямала прыкладаў махлярства і
крадзяжу, завышэння аб'ёмаў
і кошту праектных і будаўнічых
работ.
Ад будаў ні коў кі раў ніц тва
краіны патрабуе навесці парадак, заўсёды прытрымлівацца
працоўнай і тэхналагічнай дысцыпліны. Неабходна забяспечыць дакладнае выкананне рэгламенту будаўнічага працэсу,
павысіць культуру будаўніцтва.
— Павінны кануць у Лету
выпадкі валакіты і бюракратызму ў пытанні зямельных адносін, а механізм размеркавання
зя мель ных участ каў па ві нен

працаваць як гадзіннік. Нямала нараканняў і ў дачыненні да
праекціроўшчыкаў. Больш як
80% праектнай дакументацыі
— з недапрацоўкамі і памылкамі, — працягнуў Аляксандр
Якабсон.
— На жаль, ёсць і такое, калі будаўнічыя работы выконваюць грамадзяне без неабходнай
дзяржаўнай рэгістрацыі: людзі
аб'ядноўваюцца ў так званыя
брыгады і атрымліваюць незаконны даход, а падаткі не
плацяць. А тымі, хто працуюць
легаль на, за вы шаецца кошт
матэрыялаў і будаўнічых работ.
Летась па заведзеных нашым
дэпартаментам крымінальных
справах вярнулі страту дзяржаве ў памеры каля 30 мільярдаў
рублёў,— расказаў Ігар МАРШАЛАЎ, намеснік старшыні
Камітэта дзяржаўнага кантролю, дырэктар Дэпартамента
фінансавых расследаванняў.
Што тычыцца стану спраў у
будаўнічым комплексе Віцебшчыны, назіраецца кадравы голад. А цякучка кадраў — 22%.
Колькасць працуючых у будаўнічых арганізацыях толькі за студзень — лістапад мінулага года ў
параўнанні з 2010 годам паменшылася ў 2 разы! Нягледзячы на
тое, што фінансавыя вынікі працы будаўнічых арганізацый за 10
месяцаў 2013 года некалькі палепшыліся і зменшылася колькасць стратных арганізацый,
«чыстая» страта склала больш
як 100 мільярдаў рублёў.
У параўнанні з іншымі абласцямі, на Віцебшчыне — самыя
нізкія аб'ёмы выкананых будаўнічых работ. І жылля будуецца
значна менш, чым у іншых абласцях краіны. Адпаведнае заданне летась было выканана
прыкладна напалову. У 2013 годзе ў Гродзенскай вобласці, дзе
параўнальна менш насельніцтва, было пабудавана жылля ў
2 разы больш, чым на Віцебшчыне, а ў Брэсцкай — у 2,5 раза.
Віцэ-губернатар, які курыруе
будаўнічую галіну, не ўтойвае
праблем.
— Цякучка кадраў ёсць, але ў
асноўным у недзяржаўных арга-

— А ці змогуць прэтэндаваць на прысваенне ім больш
вы со кай ква лі фі ка цый най
ка тэ го рыі кі раў ні кі ўста ноў
адукацыі, якія атрымалі сваю
катэгорыю, калі працавалі радавымі педагогамі?
— Улічваючы тое, што вялікая колькасць кіраўнікоў устаноў
адукацыі паралельна з асноўнай
кіраўніцкай работай працягвае
ажыццяўляць педагагічную дзейнасць (у самых розных формах,
у тым ліку па грамадзянска-права вых да га во рах, за мя ня юць
часова адсутнага работніка як
у сваёй, так і ў іншых установах
адукацыі), а таксама тое, што
кіраўнікі ўстаноў адукацыі не
атэстуюцца на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі па сваіх асноўных пасадах, галіновы
прафсаюз лічыць неабходным
даць ім права праходзіць атэстацыю на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі незалежна
ад характару афармлення пра-

Прафсаюз прапануе вызваліць педагогаў ад абавязку
пацвярджаць кожныя пяць гадоў кваліфікацыйную
катэгорыю «настаўнік-метадыст». Ствараць аўтарскую
методыку кожныя пяць гадоў нерэальна.
стаў ні кам-дэ фек тола гам, якія
маюць ква лі фіка цыйныя катэго рыі па па са дзе ме та дыс та;
пе дагогам-арганіза тарам, якія
маюць ква лі фіка цыйныя катэго рыі па па са дах ме та дыс та,
вы ха валь ні ка, пе да го га-псі хола га, пе да го га са цы яль на га,
педагога дадатковай адукацыі;
са цы яль ным пе да го гам, якія
маюць ква лі фіка цыйныя катэго рыі па па са дах ме та дыс та,
вы ха валь ні ка, пе да го га-псі хола га, пе да го га-ар га ні за та ра,
культ ар га ні за та ра, пе да го га
да дат ко вай аду ка цыі; пе даго гам-псі хола гам, якія ма юць
кваліфі кацыйныя катэгорыі па
пасадах метадыс та, выхавальніка, педагога-псіхолага, педаго га-ар га ні за та ра, культ ар ганіза тара, педагога да датковай
адукацыі, а таксама некаторым
ін шым катэгоры ям.
Вырашэнне гэтага пытання
дапаможа абараніць інтарэсы
педагагічных работнікаў у выпадках аптымізацыі і рэарганізацыі сеткі ўстаноў адукацыі, бо
па факце сёння многія педагогі
вымушаны працаваць не па сваім профілі, а там, дзе для іх знайшлася работа.

цоўных і грамадзянска-прававых
адносін з адпаведнымі ўстановамі адукацыі пры ўмове ажыццяўлення педагагічнай дзейнасці. Таму прапануецца выкласці
пункт 21 інструкцыі ў наступнай
рэдакцыі:
«Кіраўнікі арганізацый сістэмы адукацыі (іх намеснікі), якія
ажыц цяўля юць пе да га гіч ную
дзейнасць у частцы рэалізацыі
змес ту адукацыйных праграм,
праграм выхавання, маюць права пра хо дзіць атэс та цыю на
пры сва ен не ква лі фі ка цый най
катэгорыі па адпаведных пасадах педагагічных работнікаў ва
ўстаноўленым дадзенай інструкцыяй парадку».
Ад па вед на, па цвяр джэн не
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі кіраўнікамі ўстаноў адукацыі ажыццяўляецца ў тым выпадку, калі яны займаюць пасаду
педагагічнага работніка, па якой
ім прысвоена кваліфікацыйная
катэгорыя.
— Многіх педагагічных работнікаў цікавіць, чаму згодна
з 30-м пунктам інструкцыі яны
вызваляюцца ад здачы кваліфікацыйнага экзамену на прысваенне вышэйшай катэгорыі,
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считать недействительными.

КАБ НЕ БЫЛО ДАЎГАБУДАЎ
І «КВАДРАТ» ТАННЕЎ

Лепшыя работы па эканоміі і энергазберажэнні прадставілі навучэнцы і педагогі Міншчыны падчас абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу «Энергамарафон — 2013».
Абарона праектаў прайшла ў мар'інагорскай
гімназіі. І гэта невыпадкова.

па праекце навучэнкі Жодзінскай
жаночай гімназіі Веры Васілеўскай
прадпрымальнік правёў рэканструкцыю
станцыі тэхнічнага абслугоўвання,
што дало магчымасць атрымаць
эканамічную выгаду.

сваенне другой кваліфікацыйнай
катэгорыі пры наяўнасці стажу
работы на вышэйпазначаных пасадах у ВНУ не менш чым два
гады. І першай кваліфікацыйнай
катэгорыі — пры наяўнасці стажу
на вышэйпазначаных пасадах не
менш чым пяць гадоў.

 Жыллё

ВУЧЫМСЯ ЭКАНОМІЦЬ
— Менавіта тут створаны першы і пакуль адзіны
ў вобласці музей «Эвалюцыя энергазберажэння»,
— расказала метадыст аддзела арганізацыйна-метадычнага забеспячэння турысцка-краязнаўчай і
эколага-біялагічнай работы Мінскага абласнога
вучэбна-метадычнага цэнтра Наталля Абухова. —
Метадычную дапамогу ў стварэнні музея аказаў
наш цэнтр. У падборы экспанатаў прымалі ўдзел
установы адукацыі Міншчыны. Сёння ў фондах
звыш 150 экспанатаў. Сімвалам музея стала міфалагічная птушка фенікс, якая мае здольнасць
спальваць сябе, а затым адраджацца з попелу.
Фенікс — трыумф вечнага жыцця.
Калекцыя прадметаў расказвае пра развіццё
энергетыкі са старажытных часоў: ад першых паселішчаў на тэрыторыі Беларусі і да нашых дзён, пра
з'яўленне першых паравой машыны і электрастанцыі. Экспазіцыя мае не толькі тэарэтычнае, але
і практычнае значэнне. Менавіта тут школьнікаў
вучаць беражлівым адносінам да крыніц энергіі,
эканоміі, развіваюць імкненне і цікавасць да навукі. Варта дадаць, што музей папаўняецца новымі
экспанатамі, макетамі, зробленымі навучэнцамі
ўстаноў адукацыі пад кіраўніцтвам вопытных педагогаў. Напрыклад, па праекце навучэнкі Жодзінскай жаночай гімназіі Веры Васілеўскай прадпрымальнік правёў рэканструкцыю станцыі тэхнічнага
абслугоўвання, што дало магчымасць атрымаць
эканамічную выгаду.
На простых, а часам і незвычайных прыкладах удзельнікі конкурсу дэманстравалі ўменне, як
скараціць затраты на электраэнергію, ацяпленне.
Дзмітрый Сурмач, Аляксандр Раманчык, Міхаіл
Баўдзей з Маладзечанскага дзяржаўнага прафе-

катэгорыі? Або ім давядзецца
распачынаць сваю «кар'еру» ў
школе з нуля, паколькі патрэбны для атрымання катэгорыі
стаж работы на педагагічнай
пасадзе ў іх адсутнічае?
— Сёння ў выпадку прыёму на
пасады педагагічных работнікаў
прэферэнцыі пры правядзенні
атэстацыі прадугледжаны толькі для тых прадстаўнікоў вышэйшай школы, якія маюць вучоную
ступень і (ці) вучонае званне.
Не аб ход на ра зу мець, што
прафесарска-выкладчыцкі склад
ва ўстановах вышэйшай адукацыі не праходзіць атэстацыю на
прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі, бо гэтыя пасады не катэгарыруюцца. Зразумела, што
дзейная сіс тэма правядзення
конкурсу на замяшчэнне пасад
пра фе сар ска-вы клад чыц ка га
складу мае, па сутнасці, характар атэстацыі і праводзіцца не
менш чым раз у пяць гадоў. Значыць, у выпадку прыёму на пасады, якія катэгарыруюцца, асоб,
што займалі пасады прафесарска-выкладчыцкага складу, неабходна пры вырашэнні пытанняў атэстацыі ўлічваць стаж іх
працы на адпаведных пасадах.
Гэта ж тычыцца і навуковых работнікаў.
Галіновы прафсаюз прапануе
дапускаць асоб, якія прымаюцца
на пасады педагагічных работнікаў з пасад прафесарска-выкладчыцкага складу, і навуковых
работнікаў да атэстацыі на пры-

Дырэктар
таксама педагог!

нізацыях. Што тычыцца праблем
з недахопам будаўніцтва жылля,
безумоўна, ёсць значныя змяненні ў крэдытаванні грамадзян,
якія маюць патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых умоў. Кошт квадратнага метра ў дамах, будаўніцтва
якіх пачалося восенню мінулага года, — ад 8,5 мільёна да 11
мільёнаў рублёў. Напрыклад, у
звычайнай двухпакаёвай кватэры плошчай 60 квадратных
метраў кошт «квадрата» —
9 мільёнаў рублёў. Памер ільготнага крэдыту — 286 мільёнаў
рублёў. Астатнія грошы забудоўшчык сам «шукае». І кожнаму
патэнцыяльнаму навасёлу за
абслугоўванне двух крэдытаў —
льготнага і звычайнага — трэба
штомесяц плаціць 14,2 мільёна
рублёў, — адзначыў Анатоль
ДЗІУЛІН, намеснік старшыні
Віцебскага аблвыканкама.
У вы ні ку пас ля змя нен ня
ўмоў крэдытавання ва ўсёй вобласці колькасць ахвотных крэдытавацца зменшылася ў разы:
з больш як 72 тысяч жыхароў Віцебшчыны, якія маюць патрэбу
ў паляпшэнні жыллёвых умоў,
толькі 6 тысяч чалавек далі згоду прымаць удзел у будаўніцтве
жылля па новых умовах.
У якасці прапановы — павінна аказвацца дзяржаўная
падтрымка тым, хто мае на гэта законнае права, у памеры
фактычнага кошту квадратнага метра.
Дарэчы, калі параўнаць кошт
«квадрата» ў індывідуальным
жыллі, якое будуецца з нуля,
то, па падліках спецыялістаў, ён
каштуе ў сярэднім 11,5 мільёна
рублёў. Толькі ў чатырох раёнах
вобласці ёсць чарга на будаўніцтва такога жылля. Больш як
5,6 тысячы ўчасткаў зямлі вылучаны пад будаўніцтва катэджаў
— практычна ва ўсіх населеных
пунктах вобласці...
У бліжэйшы час аналагічныя
семінары адбудуцца ў іншых рэгіёнах краіны. Яны паспрыяюць
павышэнню прафесійных патрабаванняў да ўсіх удзельнікаў будаўнічай галіны.
Аляксандр ПУКШАНСКІ

■

але ад абавязку пацвярджаць
вышэйшую кваліфікацыйную
катэгорыю іх чамусьці не вызвалілі...
— Як я разумею, вы маеце на
ўвазе заслужаных настаўнікаў,
аў тараў падручнікаў, пераможцаў рэспубліканскіх конкурсаў
прафесійнага майстэрства і г.д.
Мі ніс тэр ства аду ка цыі пра панавала вызваліць іх ад здачы
ква лі фі ка цый на га эк за ме ну і
пры праходжанні атэс тацыі на
пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. Прафсаюз, у сваю чаргу, прапануе
вызваліць педагогаў таксама ад
абавязку пацвярджаць кожныя
пяць гадоў кваліфікацыйную катэгорыю «настаўнік-метадыст».
Гэта лагічна, бо ствараць аўтарскую методыку кожныя пяць
гадоў нерэальна. У любым выпадку такі крок мог бы павысіць
статус настаўнікаў з кваліфікацыйнай катэгорыяй «настаўнікметадыст».
Акра мя та го, пра па ну ец ца
ўключыць у пералік вышэйзгаданых педагагічных работнікаў
у дадатак да пераможцаў рэспубліканскіх конкурсаў прафесій на га май стэр ства такса ма
пераможцаў іншых рэспубліканскіх конкурсаў. Для гэтага трэба
падрыхтаваць дадатак, у якім
будуць прадугледжаныя назвы
ўсіх адпаведных конкурсаў, у
тым ліку тых, якія не маюць ці
да пэўнага часу не мелі статус
рэспубліканскіх конкурсаў прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў. Напрыклад,
конкурсы педагагічных работнікаў устаноў спецыяльнай адукацыі і іншыя.
Мяркую, што ўсе згаданыя
змя нен ні і да паў нен ні да зволяць зра біць пра цэ ду ру атэстацыі педагагічных работнікаў
больш дасканалай і зразумелай.
Варта таксама дадаць, што Мініс тэр ства аду ка цыі па лі чы ла
мэ та згод ным па доў жыць перыяд правядзення атэстацыі на
пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі да 1 верасня 2017 года.
Улічваючы тую акалічнасць,
што кваліфікацыйны экзамен
пры праходжанні атэстацыі плануецца праводзіць, як правіла,
у межах засваення праграмы
павышэння кваліфікацыі, пры
планаванні атэстацыі абавязкова трэба будзе ўлічваць графік
павышэння кваліфікацыі педагогаў.
Надзея НІКАЛАЕВА


В связи с утратой бланка
лицензии считать
лицензию № 02010/8866
на право осуществления
охранной деятельности
недействительной.

УНП 690601006

«Не тая» адукацыя

дамоўленасць наконт удасканалення працэдуры кваліфікацыйнага экзамену ўжо дасягнута.
Галіновы прафсаюз прапануе
наступнае. У дзейнай рэдакцыі
інструкцыі не пазначаны тэрмін
правядзення працэдуры атэстацыі, у сувязі з чым на месцах узнікаюць пытанні наконт своечасовасці прыняцця атэстацыйнымі
камісіямі адпаведных рашэнняў.
Таму прапануецца вызначыць,
што працэдура атэстацыі на прысваенне (пацвярджэнне) другой,
першай кваліфікацыйнай катэгорыі не павінна перавышаць
трох месяцаў з дня падачы педагагічным работнікам заявы ў
атэстацыйную камісію. Адпаведна, працэдура атэстацыі на прысваенне (пацвярджэнне) вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі
і ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі
«настаўнік-метадыст» не павін-

са лі дар ныя ў тым, што пры
пра да стаў лен ні ад па вед най
прэ фе рэн цыі пад ува гу трэ ба
браць не харак тар змен у працоў ных адносінах, а сам факт
на яў нас ці пры свое най ра ней
квалі фікацыйнай катэгорыі па
пасадзе педагагічнага работніка. Таму мы прапануем выкласці частку першую пунк та 20 інструкцыі ў іншай рэдакцыі: «...
пе да га гіч ным ра бот ні кам пры
праходжанні атэс тацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэго рыі на ад па вед най па са дзе
пе да га гіч на га ра бот ні ка без
прад' яўлен ня па тра ба ван няў
да на яў нас ці ста жу пра цы на
гэ тай паса дзе можа быць прысвое на тая ж кваліфі кацыйная
ка тэ го рыя, якая ім бы ла прысвоена раней па іншай пасадзе
пе дагагіч нага работні ка». І пашырыць пералік пасад педагагічных работнікаў, якія змогуць
карыстацца гэтай прэферэнцыяй. У прыватнасці, прапануецца
пра да ста віць та кое пра ва настаўнікам, якія маюць кваліфікацыйныя катэгорыі па пасадах
выклад чы ка ці метадыс та; на-

ИЗ ВЕ ЩЕ Н ИЕ О П РОВЕ ДЕ Н ИИ АУ К ЦИ ОН А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Нестановичи-Агро» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже

здания ремонтной мастерской
(здание для ремонта и технического обслуживания автомобилей
в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции),
общей площадью 1954.0 кв.м (инв. № 601/С-22624),
расположенного на земельном участке площадью 0,5332 га
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования)
по адресу: Минская область, г. Логойск, ул. Победы, 86, корп. 4
Начальная цена с НДС – 2 942 400 000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены (294 240 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, УНН 690324015, ОКПО 29250255,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.rlt.by.
Аукцион состоится 24.01.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 23.01.2014 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ДОПОЛНЕНИЕ от 14.12.2013 г.
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА
Белорусско-английское
Совместное закрытое акционерное общество
«ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»).

УНП 100934617

— Напрыканцы года ў Міністэрстве адукацыі пад старшынствам яго кі раў ні ка прай шла
нарада па пытаннях удасканалення дзейнага парадку атэстацыі педагагічных работнікаў. Да
ўдзелу ў дыскусіі былі запрошаны кіраўнікі сістэмы адукацыі самых розных узроўняў, работнікі
Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, прадстаўнікі Беларускага
прафсаюза работнікаў адукацыі
і навукі і парламентарыі. Увазе
пры сут ных быў пра па на ва ны
праект змяненняў і дапаўненняў
у дзейную інструкцыю. Праект
змяшчае шэраг пазіцый, якія вырашаюць многія пастаўленыя галіновым прафсаюзам пытанні.
Пасля нарады ўпраўленнем
кадравай палітыкі Мінадукацыі
быў дапрацаваны рабочы варыянт праекта змяненняў і дапаўненняў у вышэйзгаданую інструкцыю, які мы атрымалі для
ўнясення ў яго сваіх заўваг і прапаноў. У Цэнтральным камітэце
прайшло пасяджэнне рабочай
групы ў складзе спецыяліс таў
ЦК, Мінскага абкама і Мінскага
гаркама галіновага прафсаюза.
Сваё бачанне, як можна ўдасканаліць парадак атэстацыі педагагічных работнікаў, мы ўжо накіравалі ў галоўнае адукацыйнае
ведамства.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Новы парадак правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў, які пачаў дзейнічаць крыху больш чым год таму, выклікаў шквал пытанняў у педагагічнай грамадскасці.
Гэтыя пытанні ўзнімаліся ў самых розных аўдыторыях, у
тым ліку на V пленуме галіновага прафсаюза і парламенцкіх
слуханнях, прысвечаных удасканаленню заканадаўчай базы
нацыянальнай сістэмы адукацыі. На пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі педагогам адводзіўся тэрмін да 1 верасня 2014 года. Але ў снежні стала вядома, што Міністэрства
адукацыі вырашыла падоўжыць гэтыя тэрміны да 1 верасня
2017 года і ўнесці карэкціроўкі ў дзейную Інструкцыю аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў. Пра
тое, якія змены чакаюцца ў рэгуляванні пытанняў атэстацыі,
мы папрасілі расказаць намесніка старшыні Беларускага
прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Рамана ДАПІРУ:

СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником
СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО),
опубликованной в газете «Звязда» 19.12.2013 г. № 239
Предлагается для заключения договоров долевого строительства для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, – 15 единиц (квартир), из которых:
1-комнатные (4 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате 1500
долларов США, при оплате в рассрочку 1550 долларов США.
2-комнатные (3 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади
жилых помещений (без отделки) составляет – при 100% оплате 1420 долларов США, при оплате в рассрочку 1450 долларов США.
2-комнатные (4 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате 1470
долларов США, при оплате в рассрочку 1500 долларов США.
3-комнатные (4 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате 1430
долларов США, при оплате в рассрочку 1450 долларов США.
13.01.2014 г.
Застройщик СЗАО «ЛадаГарант»_____________________ Ваганов А.В.

