
 

 

 

ВЕРАСЕНЬ 

 

01.09.-10.09 – дэкада “Адзіны дзень бяспекі” 

02.09-07.09 – тыдзень беларускай пісьменнасці 

09.09-13.09 – тыдзень пазітыва “Жыццѐ прыгожа. Я галасую за жыццѐ” 

16.09-21.09 – тыдзень спорту і здароўя 

 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

Дзень Ведаў Першы ўрок «Занімай, Беларусь маладая мая, свій 

пачэсны пасаг між народамі» ”(класныя мерапрыемствы)  

02.09  1-1 кл. 

 

 Кл. кіраўнікі.  

Конкурс малюнкаў на асфальце (да Дня міру) 21.09 1-4 кл.  Выхавацелі ГПД  

Урачыстая сход «Дзень нараджэння БРПА» 13.09  Піянерская 

дружына  
Валенчыц Н.Ф.  

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх. 

Адіны дзень бяспекі (па асобным плане) 

 

02.09-

10.09 

1-1 кл. нам.дыр. па ВР 

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных 

звычак, 

суіцыдальных 

паводзін 

Дзень здароўя школьніка. Прафілактыка парушэння зроку 19.09 1-11 кл. Барысенка Д.А. 

 кл. кіраўнікі 

Тыдзень здароўя (па асобным плане) верасень  1-1 кл Валенчыц Н.Ф., 

кл. кіраўнікі 

Класныя гадзіны па прафілактыцы суіцыдальных паводзін «Маѐ 

жыццѐ – і я яго творца»,“Памылка цаною ў жыццѐ”;  
 

Конкурс малюнкаў «Я люблю цябе, жыццѐ»  

10.09 6-11 кл 

 

1-5 кл 

 

 

Кл. кіраўнікі 

Аднадзѐнны паход у лясны масіў в. Козелужье  28.09  6- 9 кл. Барысенка Д.А. 

 кл. кіраўнікі 

Легкаатлетычны крос 26.09 2-11 кл. Барысенка Д.А. 

 кл. кіраўнікі В. 

Тэматычныя классныя, інфармацыйныя гадзіны па прафілактыцы 

шкодных звычак 

Раз у 

месяц 

1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Экалагічнае 

выхаванне 

Удзел у акцыі "Зберажаце “зялѐны лѐгкія” роднай зямлі!" верасень   

1-11 кл. 

  

 

 Кл. кіраўнікі Акцыя "Выратуем планету ад смецця" (збор макулатуры, 

металалому)  

Працоўнае 

выхаванне 

 і 

прафарыента-

Працоўны дэсант “Зробім школу прыгажэй!” 22.09 1-11 кл.  Кл. кіраўнікі.  

Анкетаванне  “Кім я хачу быць” 24.09-27.09 8-11 кл. 

 

 Кл. кіраўнікі.  
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цыйная работа 

Эканамічнае  

выхаванне 

Тэматычныя інфармацыйныя, классныя часы па эканамічнай 

грашовай грамаце 

 1-11 кл. 

 

Кл. кіраўнікі.  

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Вывучэнне ўмоў развіцця і выхаванне дзяцей у сям'і, дзіцяча-

бацькоўскія адносіны 

На рацягу 

верасня 

1-11 кл Кл. кіраўнікі,  

педагог 

сацыяльны 

Акцыя “Збяры партфель першакласніку” На рацягу 

верасня 

 Астапенка А.П. 

Індывідуальныя кансультацыі для бацькоў па пытаннях 

размеркавання сямейнага бюджэту. 

На рацягу 

верасня 

1-11 кл Кл. кіраўнікі,  

педагог 

сацыяльны 

КАСТРЫЧНІК 

01.10-05.10 – тыдзень Дабра і павагі 

08.10-14.10 т – тыдзень падзякі маці 

15.10-21.10 – тыдзень “За бяспеку разам” 

28.10-01.11 – тыдзень бяспекі  «Першыя канікулыі - стань прыкметней у цемры» 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

 

 

 

 

 

 «Сусветны дзень пажылых людзей»  

01.10 

1-11 кл  Радченко М.Н. 

Валанцѐрская акцыя да Дня пажылых людзей «Падзяліся цяплом 

сваім» 

 Курганкіна С.І. 

Тыдзень Маці «Ты мой свет у ваконца» 

 (па асобным плане) 

08.10-

13.10 

1-11 кл  Кл. кіраўнікі,  

Курганкіна С.І., 

Свята восені 30.10 1-5 кл. Цырулік С.м. 

Сустрэча з інспектарам ІСН «Асаблівасці адміністрацыйнай і 

крымінальнай адказнасці непаўналетніх у РБ» 

апошні 

тыдзень 

чвэрці 

 

8-11 кл. 

Астапенка А.П.,  

 педагог 

сацыяльны 

 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

 

 

Прафілактычная акцыя 

 «Першыя канікулыі - стань прыкметней у цемры»  

30.10 1-11 кл. Кл. кіраўнікі, 

 педагог 

сацыяльны 

Рэспубліканская акцыя «Моладзь за бяспеку»   8-11 кл. Валенчыц Н.Ф. 

КГ па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін 24.10 1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Рэйд «Падлетак» пад час 

канікул 
 педагог сацыяльны, 

кл. кіраўнікі 

 

ЗЛЖ, 

Дзень здароўя 13.10 1-11 кл. Барысенка Д.А.. 

КГ «Вучыся быць здаровымі» 08.10  Кл. кіраўнікі, 



прафілактыка 

шкодных звычак, 

суіцыдальных 

паводзін 

Круглы стол «У 21 стагоддзе без шкодных звычак» з выступленнем 

прадстаўніка царквы 

  педагог 

сацыяльны 

Кл. г. па прафілактыцы суіцыдальных паводзін 10.10 1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Працоўнае 

выхаванне і 

прафарыентацый

ная работа 

Арганізацыя і правядзенне Дня самакіравання (дублѐра)   

04.10 

 

1-11 кл. 

Валенчыц Н.Ф 

Ўрачыстае свята, прысвечанае Дню настаўніка  

КГ па прафарыентацыі «Свет прафесій вялікі!» 21.10-25.10 8 – 11 кл Кл. кіраўнікі 

Працоўная кампанія «Лістапад» на працягу 

месяца 

  

КГ “Тваѐ будучае ў тваіх руках” 28.10-31.10 1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Экалагічнае  

выхаванне 

 

 

 

Пост ашчадных, збор другаснай сыравіны  1-11 кл. кл. кіраўнікі 

Экскурсіі ў лясніцтва. Сустрэчы з работнікамі лясгаса 29.10- 1-11 кл. Моўчан Г.В.,  

кл. кіраўнікі 

Конкурс “Міс Восень” 31.10 6-11 кл. Крыўко А.В. 

Эканамічнае 

выхаванне 

Экскурсіі на прадпрыемства, сустрэчы з бізнесмэнамі пад час 

канікул 

6-11 кл Кл. кіраўнікі 

Узаемадзеянне  

з сям’ѐй 

 

 

Лекторый "Як захаваць здароўе нашых дзяцей і іх жаданне 

вучыцца”.”Стварэнне аптымальных умоў для адаптацыі дзіцяці на 

другой ступені адукацыі” 

  Педагог 

сацыяльны 

Агульнашкольны бацькоўскі сход «Жыццѐ і здароўе дзяцей у 

нашых руках” 

  нам. дырэктара 

па ВР 

Наведванні на даму, кансультацыіі, парады “Стварэнне ўмоў у сям'і 

для паспяховага выхавання дзіцяці” 

  Кл. кіраўнікі 

ЛІСТАПАД 

05.11-11.11-тыдзень энергазберажэння 

12.11-18.11 – тыдзень адказу ад курэння 

19.11-24.11 – тыдзень патрыятычнага выхавання 

 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

 

 

Патрыятычная тыдзень, прысвечаны вызваленню Хойніцкага р-на 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў «Іх подзвіг мы ў сэрцы 

захоўваем»  (па асобным плане) 

20.11-

24.11 

1-11 кл Астапенка А.П,  

кл. кіраўнікі 

ІГ «Ніколі не забудзем: ўнукі пра вайну 19.11 1-11 кл  Кл.  кіраўнікі 

Конкурс аўтарскіх работ, прэзентацый, прысвечаных падзеям 

Вялікай Айчыннай вайны 

23.11. 7-11 кл. Астапенка А.П,  

кл. кіраўнікі 

Акцыя “Свет дзяцінства” 20.11 1-5кл. Выхавацелі ГПД 



 

 

 

Пасяджэнне актыву БРПА. Падрыхтоўка да правядзення акцый 

«Нашы дзеці» і «Цуды на Каляды» 

 Актыў 

БРПА 

Валенчыц Н.Ф. 

Гісторыка-краязнаўчая віктарына «Родны мой край»  7-9 кл. Настаўнік 

гісторыі 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх. 

Сустрэча з інспектарам ІСН «Разам за бяспеку і правапарадак! 26.11 7-11 Астапенка А.П. 

Лекторый для бацькоў «Узаемадзеянне настаўніка і бацькоў у 

выхаванні дзіцяці» 

 

11.11-15.11 

 педагог 

сацыяльны 

КГ “Вучымся будаваць адносіны”  1-11 Кл.  кіраўнікі 

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных звычак, 

суіцыдальных 

паводзін 

Дзень здароўя Спартландыя  «За здороўем разам!» 10.11 1-5 кл. Судзенка А.В., 

 кл.  кіраўнікі   

Анкетаванне па выяўленню ўзроўня ведаў па СНІДу сярод 5-10 кл 26.11-30.11 7- 11 кл. Курганкіна С.І. 

КГ «Спайс =смерць» 14.11 5-11 кл. Кл. кіраўнікі   

ІГ: «Культура харчавання школьнікаў» 12.11 1-5 кл Кл. кіраўнікі 

Акцыя «Творчасць супраць наркотыкаў» (выстава творчых работ 

вучняў) 

  Валенчыц Н.Ф. 

Тыдзень некурэння 12.11-16.11 1-11 кл Валенчыц Н.Ф. 

Працоўнае 

выхаванне і 

прафарыентацый

ная работа 

Аперацыя “Асенні ліст” на працягу 

лістапада 

1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Рэйд “Мой знешні выгляд – твар школы”   Астапенка А.П. 

Экалагічнае  

выхаванне 

Акцыі: “Дапаможам пярнатаму сябру”  

 «Кармушка», «Птушыны сябар» 

на працягу 

лістапада 

1-7 кл. Кл. кіраўнікі, 

наст. прац. 

навучання 

ІГ:«Экалагічны калейдаскоп краіны»   Кл. кіраўнікі 

Акцыя «Выратуем планету ад смецця» (збор макулатуры, 

металалому) 

 1-11 кл кл. кіраўнікі 

Эканамічнае 

выхаванне 

 

Тэматычныя часы і мерапрыемствы па пытаннях эканоміі і 

ашчаднасці”(класныя мерапрыемствы) 

08.11-12.11 1-11 кл Кл. кіраўнікі 

Узаемадзеянне  

з сям’ѐй 

 

КГ Шчырая размова «Я і мае бацькі: ці заўсѐды мы разумеем адзін 

аднаго»  

 8-11 кл. 

  

Кл. кіраўнікі  

 

Класныя гадзіны-прэзентацыі «Мая сям'я самая лепшая»   1-7 кл. Кл. кіраўнікі 

 



СНЕЖАНЬ 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

Выстава-конкурс «Калядныя цуды» 17.12- 19.12 1-11 кл. Астапенка А.П.,  

кл. кіраўнікі 

Навагодні ранішнік  

Канцэртная праграма  

  Валенчыц Н.Ф. 

Акцыі: «Упрыгожым школу разам”, Нашы дзеці”, “Цуды на 

Каляды” 

01.12- 1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

 

Дэкаднік прававых ведаў «Праваы звон». Класныя, інфармацыйныя 

гадзіны па прававым выхаванні «Я адказны за…» 
01.12-10.12 1-11 кл  

Лекторый  «Правы і абавязкі непаўналетніх» з запрашэннем 

інспектара ІСН 

10.12 7-11 кл. Астапенка А.П. 

Гутаркі па правілах бяспечных паводзін на лѐдзе, «Адзін дома» 20.12  Кл. кіраўнікі 

Гутаркі«Бяспечны Новы год» 19.12 1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

ЗЛЖ, прафілак-

тыка шкодных 

звычак, 

суіцыдальных 

паводзін 

ІГ “Праблема СНІДу ў сучасным грамадстве” 03.12 1-11 кл. Кл. кіраўнікі 

Акцыя «Чырвоная стужка. Спынім СНІД разам» 01.12 7-11 кл. Валенчыц Н.Ф. 

Экалагічнае 

выхаванне 

Акцыя: “Пакармі птушак зімой” 

 

01.12-31.12 1-5 кл Кл. кіраўнікі 

Конкурс фота “Птушка на кармушцы” 24.12-31.12 6-11 кл. Моўчан Г.В. 

Працоўнае 

выхаванне  і 

прафарыента-

цыйная работа 

Працоўны дэсант па ўборцы снега на школьным двары 

 

Сустрэча з работнікамі аховы здароўя, РАНС 

“Прадстаўляю сваю прафесію” 

 

24.12-31.12 

5-11 кл. Барадуліна І.Н. 

 

 

Астапенка А.П. 

Эканамічнае  

выхаванне 

Дзелавая гульня “Пошук бізнес-ідэй” 24.12- 

31.12 

8-11 кл Бельскі В.Л. 

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Класныя бацькоўскія сходы 22.12-

29.1212 

 кл.кіраўнікі. 

СТУДЗЕНЬ 
13.01 - 18.01 – тыдзень этыкету 

20.01 - 25.01 – тыдзень пажарнай бяспекі 

27.01 - 01.02 – тыдзень прафесійнай арыентацыі 

 

Грамадзянскае і 

Інфармацыйныя часы “Мы жывѐм у  Гомельскай 

вобласці”(прысвечаны дню ўтварэння Гомельскай вобл. 5.01) 

13.01 

 

1-11 кл. 

 

Кл.кіраўнікі 

 



патрыятычнае 

выхаванне 

 

 

Класныя тэматычныя часы “Падарожжа па запаветным мясцінам 

Гомельшчыны”; 

 

У міры беларускай народнай культуры свята “Калядкі” 

 

Единый информационный час «ШАГ» 

 

Міжднароднаму дню памяці ахвяр Халакоста:”Страшна памятаць 

страшна, і  нельга забыць” 

 

13.01-17.01 

 

 

14.01 

 

 

 

27.01 

 

1-11 кл 

 

 

ГПД 

 

 

 

5-11 кл. 

 

Кл.кіраўнікі 

 

 

Цырулік С.М. 

Дземідзенка А.У. 

 

 

Кл.кіраўнікі 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

 

Тыдзень пажарнай бяспекі “Азбука пажарнай бяспекі” 

 

Сустрэча з інспектарам ІСН 

 

Брэйн-рынг «Ці ведаеце вы закон?» 

 

Прафілактычнае мерапрыемства «Умей казаць - не» 

20.01 - 

25.01  

 

 

20.01 

 

 

29.01-31.01 

1-11 кл. 

 

 

 

7-11 кл. 

Кл.кіраўнікі 

 

 

 

Зенькавец Д.С 

Педагог 

сацыяльны, 

нам. Дырэктара 

па ВР 

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных 

звычак, 

суіцыдальных 

Спаборніцтва “Снежны снайпер” 

 

Акцыя “Асцярожна грып!” 

 

КГ “Ці заўсѐды ѐсць выйсце з цяжкіх жыццѐвых абставін?” 

12.01 

 

21.01 

 

 

6-11 кл 

 

1-7 кл 

 

8-11кл. 

Судзенка А.В.,  

кл. кіраўнікі 

Валенчыц Н.Ф. 

 

Кл.кіраўнікі 

Экалагічнае 

выхаванне 

Акцыя «Дапаможам пярнатаму сябру» 02.01-31.01 

 

1-5 кл. Кл. кіраўнікі 

 

Працоўнае 

выхаванне  і 

прафарыентацый-

ная работа 

Гутарка “Прафесія –выратавацель” да дня выратавацеля 21.01 

 

1-11 кл. Курганкіна С.І. 

Радчанка М.М. 

 

Эканамічнае  

выхаванне 

Навучальная лекцыя “Фінансавае планаванне. Асабісты фінансавы 

план” 

24.01  Зенькавец Д.С. 

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Кансультатыцыі для бацькоў Студзень  Педагог 

сацыяльны 

 



ЛЮТЫ 

 

03.02 - 08.02– тыдзень юнага героя-антыфашыста 

10.02-15.02 – тыдзень воіна-інтэрнацыяналіста 

17.02 - 22.02 – тыдзень абаронцы Айчыны 

24.02 - 29.02– тыдзень барацьбы са шкоднымі звычкамі 

 

 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

Піянерскі збор, прысвечаны Дню юнага героя-антыфашыста 

 

07.02 

 

Піянерская 

дружына 

Валенчыц Н.Ф. 

 

ІГ ”Героі-антыфашысты” 03.02-08.02 

 

1-11кл. 

 

Кл. кіраўнікі 

КГ і ІГ “Трагедыя і доблесць Аўганістана” 10.02-15.02 1-11кл. Кл. кіраўнікі 

Фестываль аўганскай (патрыятычнай) песні “Жывая памяць” 14.02 5-11 кл. Чэрванецка Л.А. 

Гульня –падарожжа “Гарады-героі” 19.02 5-9 кл. Валенчыц Н.Ф. 

Кола ведаў «Усяму пачатак-родная мова» 21.02 1-4 кл Ушак Ж.Ю. 

Інтэлектуальная гульня “Гаворым па беларуску”  5-11 кл. Валенчыц Н.Ф. 

АІГ ШАГ 27.02 8-11кл. Чэрванецкая Л.А 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

КГ “Адказнасць непоўналетніх за парушэнне грамадскага 

парадку”, «Правілы паводзін ў  школе», « Асабістая бяспека ў 

зімовы перыяд»  

Сустрэча з інспектарам ІСН 

24.02- 29.02 

 

 

1-11кл. Нам. дырэктара 

па ВР, кл. 

кіраўнікі 

 

Рэспубліканская акцыя "Бяспека ў кожны дом"  1-11кл. Нам. дырэктара 

па ВР, кл. 

кіраўнікі 

Вечар сустрэч з выпускнікамі «Сустрэчы школьных сяброў” 01.02. 9-11кл. Крыўко А.В., 

кл. кіраўнікі 

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных 

звычак, 

суіцыдальных 

Гутаркі па прафілактыцы інфекцый, якія перадаюцца палавым 

шляхам з запрашэннем медыцынскага работніка. 

24.02 - 

29.02 

7-11 кл Кл. кіраўнікі 

Дзень спорту і здароўя 08.02  Судзенка А.В. 

КГ «Мастацтва не сварыцца і не псаваць адносіны» 24.02- 29.02 1-7 кл Кл. кіраўнікі, 

педагог сацыяльны 

Экалагічнае 

выхаванне 

Акцыя “Дадзім адходам другое жыццѐ” Збор макулатуры” люты 1-11 кл. Моўчан Г.В. 



Працоўнае 

выхаванне   і 

прафарыентацыйн

ая работа 

Акцыя “Клопат”, “Снег”, “Школьны двор” 

 

люты 5-8 кл. 

 

Наст працоўнага 

навучання 

Гутарка “Тыповыя памылкі пры выбары прафесіі” 27.02 9-11 кл. Крыўко А.В. 

Эканамічнае  

выхаванне 

Урокі фінансавай пісьменнасці: “Эканамічныя загадкі”  

люты 

1-5 кл. Кл. кіраўнікі 

«Даходы і  расходы сям’і»  7-8 кл. 

Практычнае занятак «Складаем бюджэт сям'і» 9-11 кл. 

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Рэйд «Сям’я» 

Настаўніцка-бацькоўскія патрулі 

Індывідуальная суразмова з бацькамі навучэнцаў, якія стаяць на 

розных відах уліку 

люты  Кл. кіраўнікі, 

педагог 

сацыяльны 

САКАВІК 

02.03 –адзіны дзень бяспекі ў школе 

03-07.03 – тыдзень дзяўчынак і мам 

09.03-14.03 –тыдзень  прававых ведаў (15 сакавіка –25-годдзе Канстытуцыі РБ) 

22.03  - Дзень памяці Хатынскай трагедыі 
 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

Інтэлектуальная гульня “Што? Дзе? Калі?" 20.03-25.03 Піянерская 

дружына 
Валенчыц Н.Ф 

 

ШАГ«Мы – грамадзяне мірнай і стваральнай краіны” 

Уручэнне падарункавага камплекта «Я - Грамадзянін Рэспублікі 

Беларусь» 

26.03 8-11 кл Курганкіна С.І., 

нам. дыр.па ВР 

Тыдзень грамадзянскасці «Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь!» 

(па асобным плане) 

09.03-14.03 1-11 кл. 

 

Нам. дырэктара па 

ВР, кл. кіраўнікі 

Дзень памяці Хатынскай трагедыі “Рэквіем па загінуўшых” 23.03 5-11кл. Крыўко А.В. 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

 

 

Дзень абароны дзяцей у надзвычайных сітуацыях.  

Акцыя «Дзень бяспекі. Увага ўсім!»  Практычны занятак.  

Тэматычныя гутаркі, прагляд відэафільмаў 

02.03 

 

1-11 кл. 

 

Нам. дырэктара па 

ВР, кл. кіраўнікі 

 Сустрэча з інспектарам ІСН сакавік Вучні 

ўліковай 

катэгорыі 

Педагог 

сацыяльны 

ПДР «Будзь уважлівы на дарозе - наперадзе вакацыі!» 27.03 1-11 кл Кл. кіраўнікі 



ІГ «Што такое права»  16.03 1-4 кл Кл. кіраўнікі 

ІГ «Права і закон»(5-7  класа) 5-7 кл 

ІГ «Меры адказнасці за ўчыненне супрацьпраўных дзеянняў » 8-11 кл 

КГ«Вялікія жанчыны Беларусі» 09.03-13.03 4-7 кл Кл. кіраўнікі 

Дыспут «Культура ўзаемаадносін паміж хлопчыкамі і 

дзяўчынкамі»  

 8-11 клас  

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных звычак, 

Суіцыдальных 

паводзін 

Інформ-дайджэст “1 сакавіка – Міжнародны дзень барацьбы з 

наркотыкамі” 

02.03 

 

8-11 кл. Валенчыц Н.Ф. 

 

Дзень здароўя 14.03 1-11кл Судзенка А.В,. 

кл. кіраўнікі 

ІГ: "1 сакавіка - Міжнародны дзень барацьбы з наркотыкамі» 02.03 1-7 кл Кл. кіраўнікі 

«24.03- Сусветны дзень барацьбы з сухотамі» 24.03 1-11кл Барадуліна І.М. 

Інфармац.прапагандысцкая работа «Што трэба ведаць бацькам аб 

наркотыках » 

  Валенчыц Н.Ф. 

 

Экалагічнае 

выхаванне 

Акцыя “Збяры макулатуры- зберажы дрэва”  сакавік 1-11кл. Моўчан Г.В. 

Працоўнае 

выхаванне  і 

Прафарыентацый-

ная работа 

Ток-шоў “Дагрогі, якія мы выбіраем” 18.03 9,11 кл. Крыўко А.В. 

Курганкіна С.І. 

Віктарына: «Мая любімая кніга». 21.03 2-4 кл Барадуліна І.М. 

Эканамічнае  

выхаванне 

 

Тыдзень фінанасавай пісьменнасці. 

ІГ і КГ па эканамічнаму выхаванню «Як распарадзіцца 

асабістымі даходамі » 

23.03-28.03 1-11 кл кл. кіраўнікі 

 

30 сакавіка- Гадзіна Зямлі 

Акцыя «Шэсцьдзесят хвілін для планеты» 

30.03 1-4 кл. Зарэніна Н.А. 

5-11 кл. Моўчан Г.В. 

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Святочная праграма, прысвечаная да дня 8 сакавіка 

“Падарункі для матулі”  

 

06.03 

1-5 кл Ушак Ж.Ю. 

Кл.кіраўнікі 

Святочны канцэрт «Самы жаночы дзень» 05.03 6-11 кл. Чэрванецкая Л.А. 

Лекторый «Тыпы канфліктаў і спосабы іх пераадолення» сакавік ВПППУ Педагог  

сацыяльны 



 

Рэйд «Вольны час»  Кл.кіраўнікі, пед. 

сацыяльны 

КРАСАВІК 

01.04-04.04 – тыдзень “Жыццѐ – гэта шчасце!” 

06.04-11.04 – тыдзень здароўя 

13.04-18.04 – тыдзень фінансавай пісьменнасці 

20.04-25.04 – тыдзень прафілактыкі “Дом без гвалту” 
 

 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

выхаванне 

 

Выстава “Беларусь і Расія” Дзень яднання Беларусі і Расіі 01.04  Барадуліна І.М. 

Адзіная інфармацыйная гадзіна «Беларусь і Расія - навекі разам!» 

(Да Дня яднання). 

01.04 1-4кл. Данчанка Г.Ц. 

5-11 кл. Зенькавец Д.С. 

АІГ (ШАГ) 23.04 8-11 кл. Крыўко А.В. 

КГ, прысвечаныя Дню Чарнобыльскай трагедыі «Урокі 

Чарнобыля»  

 8-11кл. Кл.кіраўнікі 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

 

Сустрэча з інспектарам ІСН. Інфармацыйна-асветніцкая гутаркі 

«Этыка і правілы сеткавых зносін”. “Адказнасць за парушэнне 

закона ў галіне інфармацыйнай бяспекі“ 

06.04-11.04 6-11 кл. Кл.кіраўнікі, пед. 

сацыяльны 

Акцыя "Спяшайцеся рабіць добрыя справы." красавік Валанцѐрскі атрад “Добрая 

справа” 

Гадзіна зносін для хлопчыкаў і дзяўчынак «Сіла духу і сіла цела: 

што важней?»  

 

 

20.04-25.04 

5-8 кл.  

 

Кл.кіраўнікі Гульня «Сакрэты пра хлопчыкаў і дзяўчынках»  1-4 клас 

Дыспут «Кожны мужчына і кожная жанчына маюць права» 9-11 кл. 

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных звычак, 

суіцыдальных  

Тыдзень кнігі «Тыдзень кнігі ў госці да вас прыйшла!»  1-5 кл Бібліятэкар 

Дзень здароўя "Малыя алімпійскія гульні» 07.04  Наст фіз. куль- 

туры і здароўя 

КГ «Умей адказваць за свае учынкі»   1-4 кл  



паводзін КГ «Бяспечныя задавальненні» 06.04-11.04 9-11 кл. Кл. кіраўнікі 

КГ «Рэальная небяспека ў віртуальным свеце» 5-8 кл. 

Абласны конкурс творчых праектаў «Бяспечны пераход!»  Гурткоўцы 

ЮІР 

Барадуліна І.М.  

ІГ «7 красавіка - Сусветны дзень здароўя»; «Здароўе школьнікаў і 

фактары, якія спрыяюць яго захаванню» 

07.04 1-11 кл Кл. кіраўнікі 

Удзел ураѐнным конкурсе малюнкаў па прафілактыцы 

электратраўматызма 

красавік 1-8 кл. Нам. дырэктара 

па ВР, кл. 

кіраўнікі 

Конкурс творчых работ «Выконваем законы дарог» красавік Гурткоўцы 

ЮІР 

Барадуліна І.М. 

Экалагічнае 

выхаванне 

Тыдзень экалагічнага дэсанту  Акцыі «Хто, калі не мы? 27.04- 

30.04 

5-11 кл. Моўчан Г.В. 

Урок прыроды «У прыроды ѐсць сябры: гэта мы - і ты,  

і я» 

1-4 кл. Кл. кіраўнікі 

Працоўнае 

выхаванне і 

прафарыента-

цыйная работа 

Акцыя «Наш праца ўліваецца ў працу нашай 

краіны»(добраўпарадкаванне прышкольнай тэрыторыі) 

красавік  Настаўнікі 

працоўнага 

навучання 

Эканамічнае  

выхаванне 

Дзелавая гульня «Асабісты фінансавы план» 

ІГ “Інфармацыя + «Беларусь: факты, падзеі, людзі»  

красавік 1-11кл Кл.кіраўнікі 

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Рэйд «Сям’я без гвалту» 

Лекторый «Гэты цяжкі ўзрост» 

Рэйд па месцах адпачынку моладзі 

красавік  Пед. сацыяльны, 

кл. кіраўнікі 

 

МАЙ 

04.05-08.05 – патрыятычны тыдзень 

11.05-16.0 5– тыдзень сямьі 
18.05-23.05 – тыдзень спорту 

25.05-30.05 – тыдзень бяспекі 
 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 

Грамадзянска-патрыятычная дэкада "Захоўваемы мінулае, цэнім 

цяперашні, будуем будучыню!» 

04.05-11.05 

 

1-11кл. 

 

Нам. дырэктара па 

ВР, кл. кіраўнікі  

АІГ, КГ “Іх подзвіг мы ў сэрцы захоўваем” 04.05-11.05 1-11кл. Кл. кіраўнікі 



выхаванне 

 

Конкурс творчых работ “Кветкі Перамогі” 04.05-11.05 1-4 кл. Салянка Г.М. 

Хвіліна памяці. Міні-мінітынгш “Вайны не ведалі мы, але ўсѐ ж” 08.05 Піянерская 

дружына 

Валенчыц Н.Ф. 

КГ “Сімвалам Беларусі – 25 год” 11.05-14.05 1-11 кл Кл. кіраўнікі 

Дзень Герба і Сцяга Рэспублікі Беларусь 

Віктарына на лепшага знаўца беларускай сімволікі 

12.05 4-8кл. Валенчыц Н.Ф. 

АІГ ШАГ 21.05 8-11 кл. Радчаенка М.М. 

Свята “Дзень піянерскай дружбы” 19.05 Піянерская 

дружына 

Валенчыц Н.Ф. 

Свята «Бывай, пачатковая школа!» 27.05 4 кл Ушак Ж.Ю. 

Свята апошняга званка "Звані, звані, званок, развітальны!» 30.05 

 

1-11 кл Радчанка М.М., 

Курганкіна С.І. 

Прафілактыка 

супрацьпраўных 

паводзін 

непаўналетніх 

 

Сустрэча з інспектарам ІСН. “Правілы бяспечных паводзін” 25.05-29.05 1-11 кл Пед. сацыяльны 

Акцыя-абярэг “Бяспечнае лета кожнаму дзіцяці” 30.05 1-11 кл. Кл.кіраўнікі 

Злѐт-конкурс атрадаў ЮВП май гурткоўцы Крыўко А.В. 

Рэспубліканск. акцыя «Канікулы без дыма і агню" май 1-11 кл. Кл.кіраўнікі 

ЗЛЖ, 

прафілактыка 

шкодных 

звычак, 

суіцыдальных  

паводзін 

Удзел у раѐнным мерапрыемстве, прысвечаным Дню фізічнай 

культуры і спорту 

16.05 6-11 кл Судзенка А.В. 

Інтэрактыўны занятак для навучэнцаў, якія здаюць экзамены 

“Упэўненасць” 

28.05 9,11 кл Пед. сацыяльны 

Лекторый «Падступныя разбуральнікі здароўя» 18.05-20.05 6-8 кл Пед. сацыяльны 

Экалагічнае 

выхаванне 

Працоўныя дэсанты «За чысціню і добраўпарадкаванне 

школьнага дваара” 

май 1-11 Кл. кіраўнікі, 

наст прац. навуч. 

Працоўнае 

выхаванне  і 

прафарыентацый

ная работа 

 

КГ”Аб прафесіях розных, патрэбных, важных » 

 

май 1-4 кл. 

 

 

Кл. кіраўнікі, 

 КГ “Свет прафесій” май 5-8 кл 

“На варце закона”. Сустрэча з прадстаўнікамі праваахоўных 

органаў 

25.05-29.05 9-11 кл Нам. дырэктара 



 

па ВР 

Эканамічнае  

выхаванне 

Гутаркі “Асцярожна –грошы” 11.05-14.05 1-11кл Кл. кіраўнікі 

Узаемадзеянне 

з сям’ѐй 

Тыдзень сям'і "Шчаслівы той, хто шчаслівы ў сябе дома!»  

15.05 

 

8-11 кл. 

Латфуліна Т.У. 

Конкурс эсэ "Традыцыі ў маѐй сям'і»  

Сямейная майстэрня «Мама, тата, я - творчая сям'я» (1-7 кл.) 1-7 кл 


