
План сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы 

на 2021/2022 навучальны год 

Ідэалагічнае, грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне 

1. Урок ведаў “У адзінстве беларускага народа – аснова 

незалежнай краіны” 01.09.2021 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

2.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаная Дню беларускага 

пісьменства 

“ Напісанае застаецца” 

“ Часоў былых і новых повязь” 

ШАГ. “Міжнародная супольнасць напярэдадні і ў пачатку 

Другой сусветнай вайны” 

02.09.2021 

ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V- VІІІ класы 

IX клас Падбярэзская Н.С. 

3.Класная гадзіна “Дзень народнага адзінства” 13-17.09.2021 I-IX класы класныя кіраўнікі 

4.ШАГ. “Пачатак Другой сусветнай вайны” 16.09.2021 IX клас Падбярэзская Н.С. 

5.Гутарка “Дзень народнага адзінства” 
17.09.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

6.Класная гадзіна “Мемарыяльнаму комплексу “Брэсцкая 

крэпасць-герой” – 50 гадоў” 
20-24.09.2021 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

7 .Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

міру 

“Мір неабходны ўсім” 

“Павага і бяспека на карысць міру 

ШАГ. “Гонар за Беларусь. Адукацыя ў імя будучыні краіны” (аб 

дасягненнях на ўсіх узроўнях асноўнай адукацыі) 

23.09.2021 

ІІ-ІV класы 
класныя кіраўнікі 

V- VІІ класы 

VІІІ-IX класы 
Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

8.ШАГ. “СССР і Беларусь напярэдадні Вялікай Айчыннай 

вайны” 
07.10.2021 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

9.Музычная забава “Вандраванне з Лунцікам”” 
14.10.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

21.10.2021 ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі   



10. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню Арганізацыі 

Аб’яднаных Нацый 

“Будучыня, якую мы жадаем, ААН, якая нам патрэбна”  

“Супрацьстаім гвалту разам” 

ШАГ. “Пачатак Вялікай Айчыннай вайны” 

V-IX класы 

IX клас 
Падбярэзская Н.С. 

11.ШАГ. “Гонар за Беларусь. Здароўе кожнага з нас – галоўная 

каштоўнасць” (аб дасягненнях аховы здароўя, фармацэўтыкі) 
28.10.2021 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

12. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню Кастрычніцкай 

рэвалюцыі 

“Гэты дзень у гісторыі нашай краіны” 

“Гісторыя і ўрокі Кастрычніка” 

ШАГ. Крах “маланкавай вайны” 

11.11.2021 

ІІ-IV класныя кіраўнікі 

V- VІІІ класы 

IX клас 
Падбярэзская Н.С. 

13.ШАГ. “Акупацыйны рэжым” 
18.11.2021 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

14.ШАГ. “Гонар за Беларусь. Заўсёды на сувязі” (аб дасягненнях 

у галіне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій) 
25.11.2021 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

15.ШАГ. “Палітыка генацыду, рабавання і гвалту” 
02.12.2021 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

16.ШАГ. “Антыфашысцкае супраціўленне на акупаваных 

тэрыторыях” 
16.12.2021 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

17.ШАГ. “Гонар за Беларусь. На варце нацыянальнай бяспекі і 

суверэнітэту” (аб Узброеных сілах, Пагранічнай службе, Мытнай 

службе, МНС) 

23.12.2021 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

18.Музычная забава “Як ты сэрцу майму міла…”” 
14.01.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

19. Урок мужнасці “Ніхто не створаны для вайны” 
15.02.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

20.ШАГ. “Падпольная барацьба” 
13.01.2022 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 



21.ШАГ. “Баявая, дыверсійная і агітацыйна-прапагандысцкая 

дзейнасць партызан і падпольшчыкаў” 
20.01.2022 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

22.ШАГ. “Гонар за Беларусь. Свет міжканфесійны, свет 

міжнацыянальны” (аб прыярытэтах канфесійнай палітыкі 

Рэспублікі Беларусь) 

27.01.2022 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

23.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню юнага героя- 

антыфашыста  

“Подзвіг юных” 

“Памяці юных герояў будзем вартыя” 

ШАГ “Формы і метады барацьбы падпольшчыкаў” 

 

03.02.2022 

ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

V-VІІІ класы 

IX клас 
Падбярэзская Н.С. 

24.Тэматычны тыдзень “На варце сваёй Радзімы”:  

класная гадзіна “Айчыны гонар баявы” 

спартыўная праграма “Перашкода для салдата”; 

музычнае свята “Чароўнае свята ў лютым” 

21-26.02.2022 

I-IX класы 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Белаш А.П. 

Мажэйка С.А. 

25.Інфармацыйная гадзіна, прысвечаныя Дню памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў “Яны жывыя нашай памяццю” 

“Воіны-інтэрнацыяналісты – жывая памяць пакаленняў” 

ШАГ. “Дзейнасць Арміі Краёвай (АК), Арганізацыі ўкраінскіх 

нацыяналістаў (АУН) і Украінскай паўстанцкай арміі (УПА). 

Узаемаадносіны і формы барацьбы” 

17.02.2022 

ІI- VІІІ класы класныя кіраўнікі 

IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

26.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

роднай мовы 

“Са слова пачынаецца Радзіма” 

“Гонар народа – яго мова” 

ШАГ. “Гонар за Беларусь. Шлях да алімпійскіх вяршыняў” (аб 

дасягненнях у галіне спорту і турызму) 

24.02.2022 

ІІ-IV класы 
класныя кіраўнікі 

V-ІХ класы 

VІІІ-IX класы 
Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

27.ШАГ. “Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай вайне” 
03.03.2022 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 



28.Інфарм-дайджэст, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння 

Уладзіміра Васільевіча Кавалёнка, ураджэнца Беларусі, 

савецкага касманаўта, двойчы Героя Савецкага Саюза “Шлях у 

космас” 

28.02-04.03.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

29.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь 

“Мы – грамадзяне мірнай краіны” 

“Канстытуцыя – гарант беларускай дзяржаўнасці” 

10.03.2022 
ІІ-IV класы 

класныя кіраўнікі 

V-ІХ класы 

30.Удзел ва Усебеларускай акцыі «Мы — грамадзяне Беларусі!» 
15.03.2022 VІІІ-ІХ класы 

Вадап’янава С.М. 

Белаш А.П. 

31.ШАГ. “Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў” 17.03.2022 IX клас Падбярэзская Н.С. 

32.ШАГ. “Гонар за Беларусь. Чыстая асяроддзем” (аб захаванні 

біяразнастайнасці, дасягненнях у галіне захавання экалагічна 

чыстай навакольнага асяроддзя) 

24.03.2022 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

33.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнародны дню 

вызвалення вязняў канцлагераў  

“Гэта не павінна паўтарыцца” 

Жыццё і смерць за агароджай канцлагера” 

ШАГ. “Савецкі тыл у гады вайны” 

07.04.2022 

ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

V-VІІІ класы 

IX клас 
Падбярэзская Н.С. 

34.ШАГ. “Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай 

войнаў. Перамога!” 
21.04.2022 IX клас 

Падбярэзская Н.С. 

35.ШАГ. “Гонар за Беларусь. Вырашчана беларусамі” (аб 

развіцці сельскай гаспадаркі) 
28.04.2022 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

36.Тэматычны тыдзень “Ёсць імёны і ёсць такія даты”: 

квэст-гульня “Дарогамі бессмяротнага палка” 

урокі мужнасці “Мінулых гадоў жывая памяць”; 

літаратурна-музычная кампазіцыя “Па тых дарогах, дзе прайшла 

вайна”; 

акцыя “Дзякуй за шчаслівае жыццё!” 

02-07.05.2022 I-IX класы 

Падбярэзская Н.С. 

класныя кіраўнікі 



37.Музычнае свята “Жыве і жыць будзе іх подзвіг на сотні вякоў” 
05.05.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

38.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню памяці і 

прымірэння, прысвечаны загінуўшым у Другой сусветнай вайне 

“Па слядах вайсковай славы” 

“Гартаючы каляндар вайны 

ШАГ. “Вынікі і ўрокі вайны” 

05.05.2022 

ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

 
V-VІІІ класы 

IX клас 
Падбярэзская Н.С. 

39.Класная гадзіна, прысвечаная Дню дзяржаўнай сімволікі 

“Сімвалы нашай Радзімы” 
10-13.05.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

40.Дзень піянерскага сяброўства. Урачысты прыём “акцябрат” у 

піянеры “Салют піянерскаму папаўненню!” 

19.05.2022 

 
I-IX класы 

Гоман В.М. 

класныя кіраўнікі 

41.ШАГ. “Памяць аб вайне” 19.05.2022 IX клас Падбярэзская Н.С. 

42.ШАГ. “Гонар за Беларусь. Выраблена беларусамі” (аб развіцці 

харчовай прамысловасці) 
26.05.2022 VІІІ-IX класы 

Белаш А.П. 

Вадап’янава С.М. 

43.Спартыўна-музычнае свята “Маё шчаслівае дзяцінства” (да 

Дня абароны дзяцей) 
01.06.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Жаўток І.В. 

44. Удзел у раённых, абласных, рэспубліканскіх конкурсах і 

акцыях на працягу года 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

45. Мерапрыемствы у рамках правядзення Года малой радзімы 

на працягу года 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

46. Банк даных аб ветэранах вайны і працы, сем’ях загінуўшых 

воінаў 
на працягу года  

Гоман В.М. 

47. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на 

захаванне помнікаў гісторыі і культуры  
на працягу года I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

48. Святочныя мерапрыемствы да свята “Дзень Незалежнасці” 
ліпень 2022  

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

Выхаванне інфармацыйнай культуры навучэнцаў 



1. Рэалізацыя інфармацыйна-адукацыйнага праекта “Школа 

актыўнага грамадзяніна” 
на працягу года VIII—XI класы 

Вадап’янава С.М. 

Белаш А.П. 

2. Гадзіна зносін “Камп’ютар – цікавыя гульні ці дапамога ў 

вучобе” 
верасень 2021 

I-IX лассы 

 

класныя кіраўнікі 

3. Круглы стол “Бяспечны камп’ютар вачамі дзяцей” кастрычнік 2021 І-IX класы класныя кіраўнікі 

4. Класная гадзіна “Асновы бяспекі ў сетцы Інтэрнет” 15.-19.2021 I-IX класы класныя кіраўнікі 

5. Гадзіна зносін “Я і мае віртуальныя сябры” снежань 2020 I-IX класы класныя кіраўнікі 

6. Класная гадзіна “Як не стаць ахвярай злачынстваў у 

сацыяльных сетках” 
10-14.01.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

7. Гадзіна зносін “Праблемы камп’ютарнай залежнасці” люты 2022 I-IX класы класныя кіраўнікі 

8. Круглы стол “Карысная інфармацыя і бяспечныя сайты ў 

сетцы Інтэрнет” 
сакавік 2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

9. Класная гадзіна “Камп’ютар і здароўе дзяцей” 11-15.04.2022 I-IX класы класныя кіраўнікі 

10. Гадзіна зносін “Абарона ад тэлефоннага і інтэрнэтнага 

махлярства” 
май 2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

Духоўна-маральнае выхаванне. Полікультурнае выхаванне 

1.Акцыя “Памажы пайсці вучыцца” 19.08-01.10.2021 I-IX класы кіраўніцтва ўстановы 

2.Святочная лінейка “ Першы званок у школе” 

01.09.2021 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Канаваленка Т.С. 

Мажэйка С.А. 

3.Класная гадзіна, прысвечаная Міжнароднаму дню 

дабрачыннасці “Працягні руку дапамогі 
06-10.09.2021 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

4.Вусны журнал “Міжнародны дзень пісьменнасці” 08.09.2021 I-IX класы класныя кіраўнікі 

5.Гадзина зносин, прысвечаная Дню бібліятэк “З новай кнігай 

прызначана сустрэча” 
13-17.09.2021 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

6. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

дэмакратыі  

 “Што такое дэмакратыя?” 

“Урокі дэмакратыі” 

16.09.2021 

ІІ-ІV 
класныя кіраўнікі 

V-VІІ 



7. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

пажылых людзей  

“Добра нам побач з дзядулем і бабуляй” 

“Мудры ўзрост 

30.09.2021 

ІІ-ІV 
класныя кіраўнікі 

V-IX 

8.Акцыя “Сагрэем далоні, разгладзім маршчынкі ” (да Дня 

састарэлых людзей); 

“Сагрэй сваім цяплом” 
01.10.2021 

I-IX класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

9.Канцэртная праграма да Дня настаўніка “Ва ўсе стагоддзі 

вучыліся дзеці” 

 
01.10.2021 

I-IX классы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Шастоўская Гоман В.М. 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

10.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню маці  

“Мама – першае слова ў нашым жыцці” 

“Моцная сям’я – моцная дзяржава” 
14.10.2021 

ІІ-ІV класныя кіраўнікі 

V-IX 

11.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

школьных бібліятэк 

“Хто куды, а я ў бібліятэку” 

“Ёсць храм у кніг – бібліятэка” 

28.10.2021 

ІІ-ІV класы 

 

класныя кіраўнікі 

V-VІІ  класы 

12.Класная гадзіна, прысвечаная 920-годдзю з дня нараджэння 

Еўфрасінні Полацкай і 860-годдзю з дня стварэння крыжа 

Еўфрасінні Полацкай “Асветніца з роду Усяслава” 

18-22.10.2021 
I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

13..Класная гадзіна, порысвечаная Сусветнаму дню гарадоў 

“Прызначаны для сумеснага жыцця” 
25-29.10.2021 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

14.Гадзіна зносін “Сусветны дзень навукі за мір і развіццё” 
10.11.2021 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

15.Музычная забава “Вандраванне ў космас” 
25.11.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

16.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню 

прывітанняў 
25.11.2021 

ІІ-ІV класы 

 

класныя кіраўнікі 



“Мы рады бачыць вас!” 

“Школа сяброўства” 
V- VІІ класы 

17.Класныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

добраахвотнікаў у імя эканамічнага і сацыяльнага развіцця 

(Сусветны дзень валанцёраў) 

29.11-03.12.2021 
I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

18.Правядзенне маніторынгу ўзроўню выхаванасці вучняў  снежань 2021 

май 2022 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

19.Аперацыя “Кармушка” 
снежань 2021-

студзень 2022 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

класныя кіраўнікі 

20.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню інвалідаў 

Рэспублікі Беларусь 

“Мы розныя – мы роўныя!”” 

“Падзелімся надзеяй” 

02.12.2021 

ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V- VІІІ класы 

21.Музычная забава “Галоўны гадзіннік казачнага каралеўства” 
09.12.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

22.Класныя гадзіны, прысвечаныя 30-годдзю з дня падпісання 

Пагаднення аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў 

(1991) 

06-10.12.2021 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

23. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню беларускага кіно  

“Любімыя героі ў кнізе і на экране” 

“Легенды кінематаграфіі” 

16.12.2021 
ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V- VІІІ класы 

24. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

салідарнасці людзей 

“Пераадолеем цяжкасці разам” 

“Агульныя мэты і будучае” 

23.12.2021 

ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V- VІІ класы 

25.Калейдаскоп навагодніх святаў: 

ранішнік “Чароўнае падарожжа ў Новы год”;  

навагодні баль-маскарад “Зімовы фейерверк”; 

свята “Прыгоды ў навагоднім лесе” 

20.12-24.12.2021 

I-V класы 

VII-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

 



26.Музычная забава “Як дзеці музыку вызвалялі ад чараў” 
24.02.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

27.Дзень Святога Валянціна: 

конкурс на лепшую “валянцінку” ад класа; 

школьныя акцыі “Пошта Святога Валянціна” і “Сардэчка для 

Беларусі” 

07-14.02.2022 

I-IX класы 

 

 

класныя кіраўнікі 

 

 

28.Музычная забава“Масленіца гадавая, наша госцейка дарагая” 
10.03.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

29.Музычная забава “Як курачка Рабушка куранят шукала” 
24.03.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

30.Класная гадзіна, прысвечаная Дню яднання народаў Беларусі 

і Расіі “Моцныя адзінствам” 
04-08.04.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

31.Музычная забава “Нам жывецца лепш за ўсіх, таму што з намі 

смех” 
14.04.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

32.Музычная забава “Месяц май – гасцей сустракай” 
12.05.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

33 .Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

сям’і  

“У сямейным крузе мы з вамі расцем…”  

“Сям’я, сагрэтая любоўю” 

12.05.2022 

ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

V-IX класы 

34.Музычнае свята “Прыгоды Сімкі і Ноліка” 
26.05.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

35. Урачыстая лінейка, прысвечаная заканчэнню навучальнага 

года “З любоўю і ўдзячнасцю…” 
31.05.2022 

I-IX класы 

 

Вадап’янава С.М. 

класныя кіраўнікі 

36. Выпускны вечар на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі 

“Усё лепшае наперадзе!” 
08.06.2022 IX клас 

Вадап’янава С.М. 

37. Правядзенне і ўдзел у конкурсах дзіцячай творчасці 
на працягу года 

I-IX класы 

 

педагогі дадатковай 

адукацыі 

38.Музычная забава“Сцяжынка да добрага здароўя” 
10.06.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 



39.Музычная забава“У гасцях у вясёлкі” 
23.06.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

40. Удзел у дабрачынных акцыях “Міласэрнасць без межаў”, 

“«Падзяліся сваім цяплом”, “Добрае сэрца”, калядных 

дабрачынных акцыях “Цуды на Каляды”, “Дарогай Дабра” 

на працягу года 
I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

Экалагічнае выхаванне 

1.Музычная забава “Нашы пярнатыя сябры” 
09.09.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

2.Гадзіна зносін, прысвечаная Міжнароднаму дню аховы 

азонавага слою “Аднаўляем азон разам” 
16.09.2021 І-ІХ класы 

класныя кіраўнікі 

3. Музычная забава “Беражлівая хатка для Кузі” 
23.09.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

4. Класная гадзіна, прысвечаная Сусветнаму дню турызму “Мы 

за экалагічна чысты турызм!” 
27.09-01.10.2021 І-IX класы класныя кіраўнікі 

5.Гадзіна зносін, прысвечаная Сусветнаму дню абароны жывёл 

“Рознакаляровая палітра жывой прыроды” 
04.10.2021 І-IX класы класныя кіраўнікі 

6.Класная гадзіна “Нацыянальны парк “Прыпяцкі” віншуем з 

юбілеем!” 
04-08.10.2021 І-IX класы класныя кіраўнікі 

7.Дыспут, прысвечаны Міжнароднаму дню энергазберажэння 

“Як зберагчы энергію” 
11.11.2021 І-ІХ класы 

класныя кіраўнікі 

8.Музычная забава “Чатыры стыхіі жывуць на планеце” 
02.12.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

9.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню 

запаведнікаў і нацыянальных паркаў  

“Жывая планета – жывая душа”  

“Зберагчы для сваіх дзяцей” 

13.01.2022 

ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V-VІІІ класы 

10.Гадзіна зносін “Сусветны дзень дзікай прыроды” 28.02-04.03.2022 І-IX класы класныя кіраўнікі 

17.03.2022 ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 



11.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

лесу 

“Лес поўны цудаў” 

“Зялёныя лёгкія планеты” 

V-VІІІ класы 

12.Класная гадзіна, прысвечаная Сусветнаму дню дзікай 

прыроды “Лясы і сродкі да існавання: забяспечыць людзей і 

захаваць планету” 

28.02-04.03.2022 І-IX класы 

класныя кіраўнікі 

13.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню 

водных рэсурсаў 

“Дзе вада – там жыццё” 

“Водныя рэсурсы Беларусі” 

24.03.2022 

ІІ-ІV класы 
класныя кіраўнікі 

V-VІІ класы 

14.Інфармацыйная гадзіна, прысвечаная Міжнароднаму дню 

Маці-Зямлі  

“Зямля XXI стагоддзя” 

21.04.2022 ІІ-VIІI класы 

класныя кіраўнікі 

15.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню памяці 

Чарнобыльскай трагедыі  

“Чарнобыль: учора, сёння, заўтра”  

“Чарнобыль: трагедыя, подзвіг, папярэджанне” 

28.04.2022 

ІІ-ІV класы 
класныя кіраўнікі 

V-VІІ класы 

16.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

біялагічнай разнастайнасці 

“Па старонках Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь”  

“Мы і экалогія” 

19.05.2022 

ІІ-IV класы 
класныя кіраўнікі 

V-VІІІ класы 

17.Акцыя “Моладзь за чысціню гарадоў і вёсак” 

Акцыя “Збяры і здай другасную сыравіну” 

Акцыя “Беражыце лес ад пажару” 

красавік 

красавік 

май 

І-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

18.Удзел у рэспубліканскіх  конкурсах і акцыях “Ствараючы, не 

разбурай!”, “Сцяжынкамі Бацькаўшчыны”, “Разам за будучыню 

планеты!” 
на працягу года 

І-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 



16.Працоўны дэсант па добраўпарадкаванні і азеляненні 

школьнай тэрыторыі, помнікаў “Творым дабро на ўсёй зямлі!” 
кастрычнік 

сакавік 

І-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Петрашкевіч І.Л. 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

19.Праца дзяцей у кветніках, агародзе на працягу 

летняга перыяду 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

20.Нарыхтоўка прыроднага матэрыялу для арганізацыі ручной 

працы 

на працягу 

летняга перыяду 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

21.Распрацоўка праекта-плана добраўпарадкавання 

прышкольнай тэрыторыі 
ІІ паўгоддзе  

Петрашкевіч І.Л. 

Выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці і здаровага ладу жыцця 

1.Арганізацыя работы груп па фізічнай культуры 
верасень 2021 

студзень 2022 

I-IX классы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Хаміцэвіч Т.М. 

 

2.Тыдзень бяспекі дарожнага руху “Бяспечная дарога ў школу”  

01-08.09.2021 

I-IX классы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Хаміцэвіч Т.М. 

Петрашкевіч І.Л. 

Кудласевіч А.С. 

Мажэйка С.А. 

3.Удзел у прафілактычнай акцыі “У цэнтры ўвагі – дзеці!” 16.08-10.09.2021 I-IX класы класныя кіраўнікі 

4. Ток-шоу “Міністэрства аховы здароўя папярэджвае...” кастрычнік 2021 I-IX класы класныя кіраўнікі 

5.Тыдзень  прафілактыкі табакакурэння “Хто курыць тытунь, 

той сабе вораг!” 
15-20.11.2021 I-IX класы 

Вадап’янава С.М. 

класныя кіраўнікі 

6. Тыдзень прафілактыкі СНІДа і ВІЧ-інфекцый “Жыццё варта 

таго, каб жыць!” 
29.11-04.12.2021 I-IX класы 

Вадап’янава С.М. 

класныя кіраўнікі 

7.Гадзіна зносін “Сніффінг. Аб выпадках смяротных 

атручванняў у выніку удыхання пароў хімічных злучэнняў” 
студзень 2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

8.Тыдзень прафілактыкі наркаманіі “Жыццё цудоўнае! Не 

марнуй яго дарма!” 

28.02.- 

05.03.2022 
I-IX класы 

Вадап’янава С.М. 

класныя кіраўнікі 

9.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам  
 

03.03.2022 
ІІ-IV класы 

класныя кіраўнікі 



“Як пражыць да 100 гадоў?” 

“Горкія плады “салодкага жыцця” V-VІІІ класы 

10.Інфарм-дайджэст “Міжнародны дзень спорту на карысць міру 

і развіцця” 
06..04.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

11.Спартыўнае свята, прысвечанае Сусветнаму дню здароўя 

“Курс на здаровы лад жыцця” 
07.04.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

12. Тыдзень здаровага харчавання “Бяда - калі страўнік больш 

упарты, чым розум” 
11-16.04.2022 I-IX класы 

Вадап’янава С.М. 

класныя кіраўнікі 

13.Класная гадзіна, прысвечаная Сусветнаму дню аховы працы 

“Ведай і выконвай!” 
25-29.04.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

14.Акцыя “Агеньчык памяці”, прысвечаная Сусветнаму дню 

памяці ахвяр СНІДу 13.05.2022 I-IX класы 
Вадап’янава С.М. 

15.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню без 

тытуню  

“Бясшкоднага тытуню не бывае” 

“Небяспечная зона: курыльныя сумесі” 

26.05.2022 

ІІ-IV класы 
класныя кіраўнікі 

V-VІІІ класы 

16.Акцыя “Мы за жыццё без тытунёвага дыму” 30.05.2022 I-IX класы Вадап’янава С.М. 



17.Правядзенне Дзён здароўя: 

Спартыўны марафон “Дзень каралевы спорту. Лёгкая 

атлетыка”” 

Квэст “Спартыўнаму руху - наша павага!!!” 

Спартыўнае свята “Усе на старт!” 

Клуб вясёлых спартсменаў “Спартыўны перапалох” 

Спартландыя “Зімовы марафон” 

Атлетычнае многабор’е “Быць здаровым – здорава!” 

Спартыўныя спаборніцтвы “Малыя Алімпійскія Гульні” 

Спартландыя “Чэмпіянат вясёлага мяча” 

Спартыўнае мерапрыемства “Тата, мама, я – спартыўная 

сям’я” 

2 субота месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IX класы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савіцкая Ж.В. 

Жаўток І.В. 

Гайдай А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Музычная забава “Вандраванне ў Светлафорыю” 
09.06.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

19.Спартыўныя святы і забавы ў дзіцячым садзе (па асобнаму 

плану) 
на працягу года 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Жаўток І.В. 

20.Удзел у раённых спартыўных мерапрыемствах 
на працягу года V-IX класы 

Гайдай А.С. 

21.Арганізацыя круглагадовай спартакіяды на працягу года I-IX класы Гайдай А.С. 

22.Арганізацыя ранішняй зарадкі, дынамічных перапынкаў, 

фізкультмінутак 
на працягу года I-IX класы 

настаўнікі-прадметнікі 

23.Рэйд “Флікер” першая пятніца 

месяца 
I-IX класы 

Кудласевіч А.С. 

24.Правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на 

папярэджванне дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму 

(па асобнаму плану) 

на працягу года 
І-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

Кудласевіч А.С. 

25.Правядзенне мерапрыемстваў па прапагандзе здаровага ладу 

жыцця 
на працягу года 

І-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

26.Тыдзень правілаў паводзін на вуліцы 
01-08.06.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 



27.Ажыццяўленне розных відаў загартоўвання на працягу 

летняга перыяду 

выхаванцы 

дзицячага сада 

Мажэйка С.А. 

28.Арганізацыя цыкла гульняў па выкананні правілаў бяспекі 

дома і на вуліцы 

на працягу 

летняга перыяду 

выхаванцы 

дзицячага сада 

Мажэйка С.А. 

Прававое выхаванне 

1.Правядзенне прафілактычных мерапрыемстваў, накіраваных 

на прадухіленне супрацьпраўных паводзін непаўналетніх 

на працягу года I-IX класы 

 

Шастоўская А.І. 

класныя кіраўнікі 

2.Арганізацыя работы Савета па прафілактыцы безнагляднасці і 

правапарушэнняў непаўналетніх 

верасень 2021  Шастоўская А.І. 

3.Ахоп навучэнцаў аб’яднаннямі па інтарэсах верасень 2021 I-IX класы Хаміцэвіч Т.М. 

4.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветному дню 

прадухілення самагубстваў 

“Як навучыцца пераадольваць цяжкасці”  

“Выхад ёсць” 

09.09.2021 ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V-IX класы 

5. Арганізацыя і правядзенне дэкады па прафілактыцы 

суіцыдальных паводзін непаўналетніх “Усміхніся жыццю”  

10-20.09.2021 I-IX классы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Шастоўская А.І. 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

6.Класная гадзіна “ Ад безадказнасці да злачынства адзін крок” 

(прафілактыка самавольных сыходаў з дому) 

11-15.10.2021 I-IX классы класныя кіраўнікі 

7.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню 

дзіцяці  

“Голас кожнага дзіцяці павінен быць пачуты” 

«Што такое прававая культура» 

18.11.2021 ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 

V- VІІІ класы 

8. Арганізацыя і правядзенне тыдня  прававых ведаў “Дзіця і 

закон:вывучаем, ведаем, выконваем”  

13-18.12.2021 I-IX класы Шастоўская А.І. 

класныя кіраўнікі 

9. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню 

правоў чалавека  

09.12.2021 ІІ-ІV класы класныя кіраўнікі 



“Правы чалавека ў сучасным свеце” 

“Маю права, але абавязаны” 

V-IX класы 

10.Класная гадзіна “Я і Закон” (прафілактыка крадзяжоў сярод 
непаўналетніх) 

17-21.01.2022 I-IX классы класныя кіраўнікі 

11.Арганізацыя і правядзенне тыдня прафілактыкі 

правапарушэнняў “Свой шлях мы выбіраем самі” 

21-26.02.2022 I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Шастоўская А.І. 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

12.Класная гадзіна “Я сам будую сваё жыццё” 14-18.03.2022 I-IX классы класныя кіраўнікі 

13.Арганізацыя работы на канікулах у перыяд канікул I-IX класы 

 

Хаміцэвіч Т.М. 

класныя кіраўнікі 
14.Правядзенне Адзіных дзён прафілактыкі  

Прафілактыка суіцыдальнай рызыкі 

верасень 2021 

Прафілактыка наркаманіі сярод непаўналетніх кастрычнік 2021 

Прафілактыка п’янства і алкагалізму сярод непаўналетніх лістапад 2021 

Правілы бяспечных паводзін пры выяўленні выбуховых рэчываў, 

незнаёмых прадметаў, у тым ліку боепрыпасаў  

снежань 2021 

Прафілактыка крадзяжоў сярод непаўналетніх студзень 2021 

Прафілактыка злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці 

непаўналетніх 

люты 2022 

Прафілактыка наркаманіі, п’янства і алкагалізму сярод 

непаўналетніх 

сакавік 2022 

Прафілактыка хатняга гвалту супраць непаўналетніх красавік 2022 

Прафілактыка самавольных сыходаў сярод непаўналетніх май 2022 

15.“Бяспечныя канікулы” (прафілактыка дарожна-транспартных 

здарэнняў з удзелам дзяцей, злачынстваў і правапарушэнняў, 

гібелі непаўналетніх ад знешніх прычын) 

чэрвень-ліпень 

2022 



16. Удзел у рэспубліканскіх акцыях “Сям’я без гвалту”, 

“Сябруем з законам”, “Разам за бяспеку і правапарадак”, “Летні 

патруль” 

на працягу года I-IX класы класныя кіраўнікі 

Узаемадзеянне ўстановы адукацыі з сям'ёй 

1.Індывідуальныя кансультацыі педагога сацыяльнага па 

пытаннях выхавання навучэнцаў 

на працягу года  Шастоўская А.І. 

2.Правядзенне сумесных мерапрыемстваў з бацькамі ў шосты 

школьны дзень 

на працягу года 
 

класныя кіраўнікі 

3.Узаемадзеянне школы, органаў мясцовай улады і службаў 

мікрасоцыума па арганізацыі работы па ахове правоў дзяцей, якія 

знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы і маюць 

патрэбу ў дзяржаўнай абароне 

на працягу года 
 

Петрашкевіч І.Л. 

Хаміцэвіч Т.М. 

Шастоўская А.І. 

4.Выяўленне малазабяспечаных, мнагадзетных і няпоўных сямей верасень 2020 

студзень 2021 

 

Шастоўская А.І. 

5.Кансультацыі, лекцыі, гутаркі для законных прадстаўнікоў 

навучэнцаў 

   

Адаптацыя навучэнцаў у 1-м класе верасень 2021 І клас Вадап’янава С.М. 

Рэжым дня першакласніка лістапад 2021 

Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні і развіцці дзіцяці студзень 2022 

Станоўчыя эмоцыі ў жыцці навучэнца красавік 2022 

Як бацькі могуць дапамагчы дзіцяці вучыцца кастрычнік 2021 ІІ клас Савіцкая Ж.В. 

Галоўныя правілы здаровага ладу жыцця снежань 2021 

Уплыў сям’і на эмацыйны стан дзіцяці люты 2022 

Працоўнае выхаванне дзяцей у сям’і май 2022 

Значэнне школьнай адзнакі ў жыцці дзіцяці верасень 2021 ІІІ клас Севасцян Г.Ч. 

Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці трэцякласнікаў снежань 2021 

Здаровая сям’я – здаровае дзіця студзень 2022 

Эфектыўныя зносіны ў сям’і – аснова поспеху навучэнца красавік 2022 



Узроставыя псіхафізіялагічныя асаблівасці навучэнцаў 4-га 

класа 

верасень 2021 IV клас Падбярэзская Н.С. 

Як навучыць сваё дзіцяці жыць у свеце людзей снежань 2021 

Дзіця і камп’ютар люты 2022 

Кнігі ў жыцці навучэнца май 2022 

Адаптацыя дзіцяці ў новым калектыве верасень 2021 V клас Севасцян Г.Ч. 

Дзіця сярод аднагодкаў лістапад 2021 

Ваша дзіця вырасла люты 2022 

Меры пакарання і заахвочвання ў сучаснай сям’і май 2022 

Сям’я як персанальнае мікраасяроддзе жыцця і развіцця дзіцяці. 

Маральныя і культурныя каштоўнасці сям’і 

верасень 2021 VІ клас Шастоўская А.І. 

Прафілактыка праблемных паводзін падлеткаў снежань 2021 

Бяспека падлеткаў у сетцы Інтэрнэт сакавік 2022 

Арганізацыя летняга адпачынку падлеткаў май 2022 

Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці сямікласнікаў верасень 2021 VІІ клас Гоман В.М. 

Прафілактыка правапарушэнняў падлеткаў лістапад 2021 
  

Правілы паводзін з падлеткамі: асаблівасці пераходнага ўзросту люты 2022 
  

Як павысіць вучэбную матывацыю падлеткаў красавік 2022 
  

Жыццёвыя мэты падлеткаў кастрычнік 2021 VІІІ клас Белаш А.П. 

Як зберагчы падлетка ад гвалту снежань 2021 

Асцярожна: суіцыд сакавік 2022 

Культура паводзін у канфліктных сітуацыях май 2022 

Культура паводзін у канфліктных сітуацыях верасень 2021 ІХ клас Вадап’янава С.М. 

Агрэсія, яе прычыны і наступствы лістапад 2021 

Фарміраванне здаровага ладу жыцця: шкодныя звычкі і як ім 

супрацьстаяць 

люты 2022 

Прафесійная арыентацыя дзевяцікласнікаў. Як дапамагчы 

падлетку выбраць прафесію? 

красавік 2022 



6.Правядзенне агульнашкольных бацькоўскіх сходаў: 

актуальныя праблемы прафілактыкі негатыўных праяў сярод 

непаўналетніх; 

школа + сям’я: крок насустрач 

 

14.10.2021 

04.03.2022 

 Петрашкевіч І.Л. 

Шастоўская А.І. 

Хаміцэвіч Т.М. 

7.Удзел бацькоў у добраўпарадкаванні і азеляненні тэрыторыі на працягу 

летняга перыяду 

 

Мажэйка С.А. 

8.Анкетаванне бацькоў дашкольнікаў з мэтай вывучэння запытаў 

на новыя формы навучання, дадатковай адукацыі і неабходнасці 

ў дзяжурнай групе 

верасень 2021 

май 2022 

 

Мажэйка С.А. 

9.Анкетаванне бацькоў і вучняў па праблеме адаптацыі на новай 

ступені навучання 

кастрычнік 2021 бацькі і 

навучэнцы І, V 

класаў 

Хаміцэвіч Т.М. 

10.Святочны канцэрт “Слова, першае ў жыцці…” 14.10.2021  I-IX классы 

выхаванцы 

дзіцячага сада  

Севасцян Г.Ч. 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

11.Музычная забава “Мы – адна сям’я! 27.01.2022 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

12.Музычнае свята “8 сакавіка з Шапакляк” 03.03.2022 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

13.Канцэрт-віншаванне “Мы жадаем шчасця вам…” 04.03.2022 I-IX класы Белаш А.П. 

14.Правядзенне акцыі “Сям’я” красавік 2022 
 

Мажэйка С.А. 

15.Правядзенне бацькоўскага сходу у выпускным класе па 

пытаннях правядзення выніковай атэстацыі 

май 2022 
 

Хаміцэвіч Т.М. 

16.Правядзенне рэйдаў “Клопат”, “Падлетак” (кантроль за 

выкананнем вячэрняга рэжыму непаўналетнімі) 

1 раз у месяц  Шастоўская А.І. 

классныя кіраўнікі 

17.Арганізацыя работы настаўніцка-бацькоўскага патруля верасень 2021 

студзень 2022 

 Петрашкевіч І.Л. 



Эканамічнае, працоўнае і прафесійнае выхаванне 

1.Стварэнне і распаўсюджванне інфармацыі, рэкламуючай 

прафесіі 

на працягу года IX класы Хаміцэвіч Т.М. 

2.Складанне банка метадычных матэрыялаў па прафесійнай 

арыентацыі: 

а)дыягнастычныя матэрыялы; 

б) распрацоўкі класных гадзін, гульняў, рэкамендацыі класным 

кіраўнікам, настаўнікам-прадметнікам па рэалізацыі праграмы 

прафесійнай арыентацыі вучняў 

на працягу года I-IX класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Т.С.Канаваленка 

3.Правядзенне класных гадзін, накіраваных на прафарыентацыю на працягу года I-IX класы класныя кіраўнікі 

4.Падбор даведачна-інфармацыйных матэрыялаў аб 

прадпрыемствах, навучальных установах, аб сацыяльна-

прававой абароне выпускнікоў установы адукацыі 

на працягу года VIIІ-ІХ класы А.І.Шастоўская  

5.Арганізацыя сустрэч з выкладчыкамі каледжаў, 

супрацоўнікамі цэнтра занятасці, мясцовых прадпрыемстваў і 

ўстаноў 

на працягу года VIIІ-ІХ класы І.Л.Петрашкевіч  

Т.М.Хаміцэвіч 

6.Выкарыстанне на вучэбных занятках прафарыентацыйнага 

матэрыялу 

на працягу года I-IX класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

настаўнікі-прадметнікі, 

Мажэйка С.А. 

7.Гутаркі з законнымі прадстаўнікамі аб фарміраванні ў дзяцей 

уяўленняў аб свеце прафесій 

на працягу года I-IV класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі, 

Мажэйка С.А. 

8.Уцягненне навучэнцаў у аб’яднанні па інтарэсах ў 

адпаведнасці з іх схільнасцямі 

на працягу года I-IX класы класныя кіраўнікі 

9.Выпуск газет, конкурсы сачыненняў, правядзенне вечароў, 

класных мерапрыемстваў, прысвечаных прафесійным святам 

на працягу года I-IX класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі, 

Мажэйка С.А. 

 

10.Арганізацыя і правядзенне сустрэч з прадстаўнікамі розных 

прафесій 

на працягу года VIIІ-ІХ класы І.Л.Петрашкевіч  

Т.М.Хаміцэвіч 



11.Арганізацыя кансультацый па прафесійнаму самавызначэнню 

навучэнцаў 

на працягу года VIIІ-ІХ класы Т.С.Канаваленка 

12.Удзел у днях адкрытых дзвярэй на працягу года IX клас Т.М.Хаміцэвіч  

13.Арганізацыя экскурсій на мясцовыя прадпрыемствы на працягу года I-IX класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Т.М.Хаміцэвіч  

14.Правядзенне агляду навукова-папулярнай літаратуры па 

прафесійнай арыентацыі 

на працягу года I-IX класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Т.С.Канаваленка 

15.Вывучэнне схільнасцей дзяцей і садзейнічанне іх развіццю 

праз аб’яднанні па інтарэсах, факультатыўныя заняткі 

на працягу года I-IX класы класныя кіраўнікі 

16.Акцыя “Чысты клас” канікулярны 

перыяд 

I-IX класы загадчыкі кабінетаў 

17.Сюжэтна-ролевыя гульня”Крама” верасень 2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

18.Дыдактычная гульня “Свет прафесій” верасень 2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

19..Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню настаўніка 

“Настаўнікамі славіцца краіна” 

“Настаўнік, якому я ўдзячны за…” 

07.10.2021 ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

V-ІХ класы 

20.Акцыя “Цёплы дом – цёплая школа” кастрычнік 

2021 

I-IX класы загадчыкі кабінетаў 

21.Гульня-падарожжа “Дарога ў краіну прафесій” кастрычнік 2021 I-IV класы класныя кіраўнікі I-IV 

класаў 

22.Прафарыентацыйная гульня “Зазірнём у будучыню” лістапад 2021 V-VІІ класы класныя кіраўнікі V-VІІ 

класаў 

23.Дыдактычная гульня “Калейдаскоп прафесій” снежань 2021 I-IV класы класныя кіраўнікі I-IV 

класаў 

24.Анкетаванне: “Кім я хачу быць?” снежань 2021, 

май 2022 

V-VІІ класы класныя кіраўнікі V-VІІ 

класаў 



25.Інфармацыйная гадзіна, прысвечаная Дню выратавальніка 

“У барацьбе з агнём” 

20.01.2022 I-IX класы класныя кіраўнікі 

26.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню беларускай 

навукі “Свет навукі і тэхнікі” 

“Навукоўцы сучаснасці” 

27.01.2022 ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

V-ІХ класы 

27.Прафарыентацыйная гульня “Абарона прафесій” студзень 2022 V-VІІ класы класныя кіраўнікі V-VІІ 

класаў 

28.Сюжэтна-ролевыя гульня “Выратавальнікі” люты 2022 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

29.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню 

радыё 

“На радыёхвалях” 

“Новы свет – новае радыё” 

10.02.2022 ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 

V-ІХ класы 

30.Правядзенне апытання вучняў па выяўленні праблем па 

прафарыентацыі 

сакавік 2022 VIIІ-ІХ класы Т.М.Хаміцэвіч 

31.Распрацоўка рэкамендацый законным прадстаўнікам па 

праблемах прафарыентацыі 

сакавік 2022 VIIІ-ІХ класы Т.С.Канаваленка 

32.Тыдзень прафарыентацыі “Зрабі правільны выбар”: 

конкурс малюнкаў “Вясёлка прафесій”; 

віктарына “Што я ведаю аб прафесііях”; 

 

 

прафарыентацыйная гульня “Адгадай прафесію”; 

конкурс прэзентацый прафесій “Мая будучая прафесія” 

групавы занятак з элементамі трэнінгу “На парозе дарослага 

жыцця” 

04-09.04.2022  

I-IV класы 

I-IV класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

V-VІI класы 

VIIІ-ІХ класы 

 

Т.С.Канаваленка, 

класныя кіраўнікі, 

Мажэйка С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2022 ІІ-IV класы класныя кіраўнікі 



33.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню 

палёту чалавека ў космас  

“Зямля ў ілюмінатары” 

“Космас далёкі і блізкі” 

V-ІХ класы 

34.Фестываль прафесій “Усе працы добрыя – выбірай на смак!” красавік 2022 V-VІІ класы класныя кіраўнікі V-VІІ 

класаў 

35.Арганізацыя выстаў работ навучэнцаў, якія наведваюць 

аб’яднанні па інтарэсах 

красавік-май 

2022 

I-IX класы кіраўнікі аб’яднанняў  

па інтарэсах 

36.Прафдыягностыка красавік-май 

2022 

VІІІ- IX класы Т.С.Канаваленка 

37. Гадзіна зносін “Дзень друку” 05.05.2022 I-IX класы класныя кіраўнікі 

38.Інфарм-дайджэст “Святу працы і міру прысвячаецца!” 25-29.05.2022 I-IX класы класныя кіраўнікі 

39.Бацькоўскі сход “Роля бацькоў у працэсе выбару прафесіі і 

самавызначэння падлеткаў” 

май 2022 IX клас Т.С.Канаваленка 

С.М.Вадап’янава 

40.Сюжэтна-ролевая гульня “Хуткая дапамога”  чэрвень 2022 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Эстэтычнае выхаванне 

Конкурс малюнкаў на асфальце “Мір дзетям на ўсёй планеце”, 

прысвечаны Міждународнаму Дню міру 21.09.2021 

I-V класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

Вусны часопіс “Міжнародны дзень музыкі” 01.10.2021 I-IX класы класныя кіраўнікі 

Конкурс малюнкаў “ Матуля родная – выток жыцця, калыска 

дабрынi!” 11-15.10.2021 

I-ІХ класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Выстава фотаздымкаў “Найпрыгажэйшая ў свеце” 

11-15.10.2021 

I-ІХ класы, 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 



Мерапрыемствы ў рамках школьнага фестывалю «Восеньскі 

марафон»: 

конкурс падзелак з прыроднага матэрыялу“Горад майстроў”; 

конкурс малюнкаў “Восень залатая” 

25-30.10.2021 I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

Музычная забава “Восень у гасцях у малых” 
28.10.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

Класная гадзіна “Святкуем 65 гадоў з дня адкрыцця Музея 

абароны Брэсцкай крэпасці-героя” 
08-12.11.2021 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 

Конкурс на лепшае навагодняе ўпрыгожванне “Майстэрня Дзеда 

Мароза” 13-24.12.2021 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

Музычная забава “З радасцю да свят” 
25.11.2021 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

Музычная забава “Зіма-чараўніца” 
13.01.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

Конкурс дзіцячых малюнкаў “Буду ў арміі служыць”» 

21-26.02.2022 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

Выстава фотаздымкаў “Хачу быць падобным на тату” 

21-26.02.2022 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

 

Мажэйка С.А. 

Выстава фотаздымкаў “Маміна ўсмешка” 

01-09.03.2022 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

Класная гадзіна, прысвечаная Сусветнаму дню паэзіі “Душы 

цудоўныя парывы” 
21-25.03.2022 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

Інфарм-дайджэст “Сусветны дзень тэатра” 
21-25.03.2022 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

Гадзіна зносін, прысвечаная Міжнародны дзень дзіцячай кнігі 

“Магія чароўных старонак” 
04.-08.04.2022 I-IX класы 

класныя кіраўнікі 



Музычная забава “Ой, вясна вясёлая” 
28.04.2022 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 

Конкурс дзіцячых малюнкаў “Салдатамі выратаваная вясна” 
02-14.05.2022 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя кіраўнікі 

 

Мажэйка С.А. 

Класная гадзіна, прысвечаная Міжнароднаму дню помнікаў і 

гістарычных месцаў “Помнікі Беларусі: гісторыя і культура” 
18-22.04.2022 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

Класная гадзіна, прысвечаная Міжнароднаму дню музеяў 

“Музей адкрывае свае таямніцы” 
16-20.05.2022 

I-IX класы 

 

класныя кіраўнікі 

 


