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ПРИКАЗ 

 

Аб рэжыме ўстановы адукацыі ў 

2020/2021 навучальным годзе 

 
На падставе Палажэння аб установе дашкольнай адукацыі 

(зацверджанага Пастановай Міністэрста адукацыі Рэспублікі Беларусь 

25.07.2011 №150), Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі 

(зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

20.12.2011 №283), Санітарных норм і правілаў “Патрабаванні для 

ўстаноў дашкольнай адукацыі” (зацверджаных пастановай Міністэрства 

аховы здароўя Рэспублікі Беларусь 25.01.2013 № 8), Санітарных нормаў 

і правілаў “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”, 
зацверджаных Пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі 

Беларусь ад 27.12.2012 № 206 (у рэдакцыі Пастановы ад 17.05.2017 № 

35), спецыфічных санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў утрымання 

і эксплуатацыі ўстаноў адукацыі, зацверджаных пастановай Савета 

міністраў Рэспублікі Беларусь ад 7 жніўня 2019 г. № 525, у адпаведнасці 

са Статутам дзяржаўнай установы адукацыі “Граніцкі навучальна- 

педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа Маладзечанскага 
раёна” і з мэтай рацыянальнай арганізацыі функцыянавання ўстановы 

адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе, павышэння асабістай 

адказнасці педагагічных работнікаў і навучэнцаў 

ЗАГАДВАЮ: 

1. Устанавіць рэжым работы школы: 

панядзелак-пятніца – 800-1700; субота – 900-1230. 
2. Устанавіць рэжым работы рознаўзроставай групы 745-1815 (10,5 

гадзін). 

3. Арганізаваць вучэбныя заняткі для вучняў І-IХ класаў у 

2020/2021 навучальным годзе ў першую змену. 



Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі 

праводзіць з 20-мінутным перапынкам пасля апошняга вучэбнага 
занятку ў I-IХ класах. 

4. Устанавіць расклад званкоў для І класа 

1 9.00 9.35 

2 9.55 10.30 

3 10.50 11.25 

4 11.45 12.20 

5 12.40 13.15 

5. Устанавіць расклад званкоў для ІІ-IХ класаў 

1 9.00 9.45 

2 9.55 10.40 

3 10.55 11.40 

4 11.50 12.35 

5 12.50 13.35 

6 13.45 14.30 

7 14.50 15.35 

6. Зацвердзіць графік правядзення інфармацыйных гадзін: 

ІІ-IХ класы чацвер, 10.45-11.05 

6. Назначыць: 

6.1. класнымі кіраўнікамі наступных педагагічных работнікаў: 
І клас – Савіцкая Ж.В.; 

IІ клас – Севасцян Г.Ч.; 

ІІІ клас – Падбярэзская Н.С. 

ІV клас – Вадап’янаву С.М.; 

V клас – Шастоўскую А.І.; 
VІ клас – Гоман В.М.; 

VІІ клас – Белаша А.П.; 

VІІІ клас – Вадап’янаву С.М.; 

ІХ клас – Амяльчэню С.З.; 

6.2. адказнымі за ўлік наведвання навучэнцамі вучэбных заняткаў 

класных кіраўнікоў, улік весці ў дзённіку класнага кіраўніка, да трэцяга 

ўрока высвятляць прычыну адсутнасці навучэнца на занятках; 
6.3. загадчыкамі і адказнымі за арганізацыю і выкананне работы па 

забеспячэнні працэсу навучання ў вучэбных кабінетах, майстэрні 

наступных педагагічных работнікаў: 

кабінет прыродазнаўства – Белаша А.П.; 
кабінет абслуговай працы, кабінет інфарматыкі – Петрашкевіч І.Л.; 
майстэрня – Жаўтка І.В.; 

спартыўная зала – Пойкіну К.Г.; 

кабінет матэматыкі – Кудласевіча А.С.; 



кабінет фізікі – Старавойтаву В.С.; 

кабінет нямецкай мовы – Амяльчэню С.З.; 

кабінет рускай мовы – Гоман В.М.; 

кабінет беларускай мовы – Шастоўскую А.І.; 

кабінет пачатковых класаў – Севасцян Г.Ч.; 
кабінет пачатковых класаў – Падбярэзскую Н.С.; 

кабінет пачатковых класаў – Вадап’янаву С.М.; 

кабінет пачатковых класаў – Савіцкую Ж.В. 

7. Класным кіраўнікам, загадчыкам кабінетаў, выхавальніку 

дашкольнай адукацыі забяспечыць рэжым праветрывання кабінетаў і 

памяшканняў групы дзіцячага сада. 

8. Зацвердзіць графік наведвання сталовай: 

Сняданак(дашкольнікі) 845-900 

Сняданак(школьнікі) 1040-1055 

Абед (дашкольнікі) 1230-1300 

Полудзень (дашкольнікі) 1520-1540 

Абед (І- IX класы, настаўнікі) 1235-1250 

9. Здзяйсняць перанос заняткаў толькі па пісьмовай заяве з дазволу 

дырэктара і па ўзгадненні з намеснікам дырэктара. 

10. Забараніць выдаленне навучэнцаў з класа ў час вучэбных 

заняткаў, адпускаць з вучэбных заняткаў для ўдзелу ў розных 

пазакласных мерапрыемствах без дазволу кіраўніцтва ўстановы, 

знаходжанне на вучэбных занятках пабочных асоб без дазволу 

дырэктара. 
11. Забараніць выкарыстанне мабільнай сувязі навучэнцамі і 

педагагічнымі работнікамі на вучэбных занятках, класных гадзінах, 

факультатыўных занятках і ў час правядзення другіх арганізацыйных 

мерапрыемстваў. 

12. Устанавіць працягласць шостага школьнага дня 930-1230. 

13. Арганізаваць правядзенне: 

13.1. фізкультмінутак у час вучэбных заняткаў; 

13.2. мінутак бяспекі на апошнім вучэбным занятку. 
14. Устанавіць для вучняў І-IХ класаў у перыяд вучэбных заняткаў 

захаванне формы дзелавога стылю, да заняткаў на ўрокі фізічнай 

культуры і здароўя вучні дапускаюцца пры наяўнасці спартыўнай 

формы. Забараняецца знаходжанне вучняў на занятках у верхнім 
адзенні. 

15. Весці дакументацыю па арганізацыі адукацыйнага працэсу ўсім 

работнікам школы ў друкаваным выглядзе, класныя журналы і дзённікі 

вучняў запаўняць шарыкавай ручкай з пастай сіняга або фіялетавага 

колеру. Пры вядзенні дакументацыі строга выконваць патрабаванні па 

вядзенні школьнай дакументацыі. 



16. Забараніць курэнне работнікаў школы і навучэнцаў у 

памяшканні школы і на яе тэрыторыі. 
 

 

Дырэктар                        подпіс І.Л.Петрашкевіч 


