
План выхаваўчай і ідэалагічнай дзейнасці ДУА “Граніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад базавая 

школа Маладзечанскага раёна” на IІ паўгоддзе 2020/2021навучальнага года 
1.Музычная забава “Як ты сэрцу майму міла…”” 14.01.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

2. Урок мужнасці “Рэха чужой вайны” 15.02.2021 I-IX класы Гоман В.М. 

3. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў “Яны жывыя нашай памяццю” 

18.02.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

4. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню юнага героя- антыфашыста  

“Маленькія героі вялікай вайны” 

“Агнём апаленае дзяцінства” 

 

04.02.2021 
ІІ-IV класныя 

кіраўнікі 
V-ІХ 

5. КТС «Служу сваёй Радзіме!»:  

“Слава воіну-абаронцу” – конкурс малюнкаў; 

спартыўная праграма “Аты-баты, ішлі салдаты”; 

вечар адпачынку “Вайсковыя спаборніцтвы”;  

выстава фотаздымкаў “Мой тата ў арміі служыў!” 

22-26.02.2021 I-IX класы 

ІІI-VІ класы 

ІІI-VІ класы 

VI-IX класы 

I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Севасцян Г.Ч. 

Пойкіна К.Г. 

класныя 

кіраўнікі 

Белаш А.П. 

Мажэйка С.А. 

6. Музычнае свята “А ну, хлопцы” 11.02.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

7.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню роднай мовы 

“Гучы, роднае слова!” 

“Родная мова – жывая сувязь часоў” 

25.02.2021 
ІІ-IV класы 

класныя 

кіраўнікі 
V-ІХ класы 

8. Удзел ва Усебеларускай акцыі «Мы — грамадзяне Беларусі!» 15.03.2021 VІІІ-ІХ класы Вадап’янава 

С.М. 

Амяльчэня С.З. 

9. Класныя гадзіны, прысвечаныя Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь  15-19.03.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 
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10. Класныя гадзіны, прысвечаныя Дню яднання народаў Беларусі і Расіі “У 

адзінстве наша моц” 

05-09.04.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

Музычная забава “Камаедзіца” 08.04.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

11. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнародны дню вызвалення 

вязняў канцлагераў  

“За калючым дротам” 

Пра гэта нельга забывацца” 

08.04.2021 ІІ-IV класныя 

кіраўнікі 

V-ІХ 

12.Музычная забава “Вялікдзень” 22.04.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

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

урокі мужнасці “Жыве ў нас памяць аб той вайне” (І-ІХ класы); 

літаратурна-музычная кампазіцыя “У гонар агульнай Перамогі”; 

выстава малюнкаў “Перамаглі ў імя Радзімы, у імя Айчыны”; 

акцыя “Дзякуй за шчаслівае жыццё!” 

03-09.05.2021 I-IX класы Савіцкая Ж.В. 

Ж.В. 

класныя 

кіраўнікі 

Севасцян Г.Ч. 

14. Музычнае свята “Наша Перамога” 06.05.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

15.І нфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню Перамогі  

“Мы памятаем!” 

“Подзвігу жыць у стагоддзях” 

06.05.2021 ІІ-IV класныя 

кіраўнікі 

 
V-ІХ 

16. Тэматычныя класныя гадзіны, прысвечаныя Дню дзяржаўнай сімволікі  10-14.05.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

17. Дзень піянерскага сяброўства. Урачысты прыём “акцябрат” у піянеры 

“Салют піянерскаму папаўненню!” 

19.05.2021 

 

I-IX класы Гоман В.М. 

класныя 

кіраўнікі 

18. Тэматычныя класныя гадзіны, прысвечаныя 75-годдзю з дня заснавання 

Мінскага трактарнага завода 

24-28.05.2021   

19. Спартыўна-музычнае свята “Дзяцінства – гэта ты і я” (да Дня абароны 

дзяцей) 

чэрвень 2019 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Пойкіна К.Г. 



20. Удзел у акцыях “Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім 

усіх!”, “Дарогамі вызвалення”, “Дом без адзіноты”, “Ветэран жыве побач” 

на працягу года I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя 

кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

21. Удзел у рэспубліканскіх акцыях “Служым Беларусі!”, “Да абароны 

Айчыны гатовы!”, “Я служу!” 

люты-май 2021 I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя 

кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

22. Удзел у дабрачыннай акцыі  “Абеліск” на працягу года I-IX класы 

 

класныя 

кіраўнікі 

 

23. Мерапрыемствы у рамках правядзення Года малой радзімы на працягу года I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя 

кіраўнікі 

Мажэйка С.А. 

24. Удзел у раённых, абласных, рэспубліканскіх конкурсах на працягу года I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

педагагічны 

калектыў 

25. Банк даных аб ветэранах вайны і працы, сем’ях загінуўшых воінаў на працягу года  Гоман В.М. 

26. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на захаванне 

помнікаў гісторыі і культуры  

на працягу года I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

27. Святочныя мерапрыемствы да свята “Дзень Незалежнасці” ліпень 2021  Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

Духоўна-маральнае выхаванне 

1. Правядзенне маніторынгу ўзроўню выхаванасці вучняў  май 2021 I-IX класы 

 

класныя 

кіраўнікі 

2. Аперацыя “Кармушка” студзень 2021 I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

класныя 

кіраўнікі 

3. Музычная забава“Дзівы чароўнага куфэрка” 28.01.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

 

4. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню радыё 11.02.2021 ІІ-ІV класныя 



“Заўсёды на сувязі” 

“Радыё: ад гісторыі ўзнікнення да сучасных дзён” 

V-IX кіраўнікі 

5.Музычная забава “Провады зімы” 25.02.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мацкевіч Н.Б. 

Мажэйка С.А. 

6..Дзень Святога Валянціна: 

конкурс на лепшую “валянцінку” ад класа; 

школьныя акцыі “Пошта Святога Валянціна” і “Сардэчка для Беларусі” 

08-13.02.2021 I-IX класы 

 

 

класныя 

кіраўнікі 

 

. 

7. Выстава фотаздымкаў “Я са сваёй матуляй” 01-09.03.2021 I-IX класы 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

класныя 

кіраўнікі 

 

Мажэйка С.А. 

8. Музычнае свята “У госці да Мухі-Цакатухі” 04.03.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

9. Канцэрт-віншаванне “Музыка вясны” 05.03.2021 I-IX класы 

 

Падбярэзская 

Н.С. 

10. Гутарка “Сусветны дзень паэзіі” 22-26.03.2021 I-IX класы 

 

класныя 

кіраўнікі 

 

11.Музычная забава“Усе мы з бабуліных, дзядулевых далоняў” 13.05.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

12.Гутарка “Міжнародны дзень дзіцячай кнігі” 05-09.04.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

13 .Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню сям’і  

“Дзе заўсёды ўтульна” 

“Сям’я і сямейныя каштоўнасці” 

13.05.2021 ІІ-IV класы класныя 

кіраўнікі 
V-IX класы 

14.Ранішнік “Бывай, любімы дзіцячы сад!” 27.05.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

Мацкевіч Н.Б. 



15. Урачыстая лінейка, прысвечаная заканчэнню навучальнага года “Па 

старонках школьнага альбома…” 

31.05.2021 I-IX класы 

 

Амяльчэня С.З. 

класныя 

кіраўнікі 

16. Выпускны вечар на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі “Мы сэрца тут 

пакінем назаўсёды!” 

08.06.2021 IX клас Амяльчэня С.З. 

 

17. Правядзенне і ўдзел у конкурсах дзіцячай творчасці на працягу года I-IX класы 

 

педагогі 

дадатковай 

адукацыі 

18.Музычная забава“Сцяжынка да добрага здароўя” 10.06.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

19.Музычная забава“Казачны лес” 24.06.2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

20. 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 

Фарміраванне інфармацыйнай культуры навучэнцаў 

1. Класная гадзіна “Інтэрнэт-супольнасці, віртуальныя сябры” студзень 2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

2. Класная гадзіна “Інтэрнэт – вартасці і недахопы ў сучасным грамадстве” люты 2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

3. Гадзіна зносін “Кіберзлачыннасць” сакавік 2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

4. Гутарка “Хамства ў Інтэрнэце: як не сапсаваць сабе настрой пры зносінах 

у сетцы і не апусціцца да ўзроўню “вэб-агрэсара” 

красавік 2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

5. Гутарка “Мае любімыя сайты” май 2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

Прафілактыка супрацьпраўных паводзін 



1.Арганізацыя і правядзенне тыдня прафілактыкі правапарушэнняў “Школа 

без правапарушэнняў”  

15-20.02.2020 I-IX класы Шастоўская 

А.І. 

класныя 

кіраўнікі 

2.Арганізацыя работы на канікулах у перыяд 

канікул 

I-IX класы 

 

Хаміцэвіч Т.М. 

класныя 

кіраўнікі 3. Правядзенне Адзіных дзён прафілактыкі   

Прафілактыка крадзяжоў сярод непаўналетніх студзень 2021 

Прафілактыка злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці непаўналетніх люты 2021 

Прафілактыка наркаманіі, п'янства і алкагалізму сярод непаўналетніх сакавік 2021 

Прафілактыка хатняга гвалту супраць непаўналетніх красавік 2021 

Прафілактыка самавольных сыходаў сярод непаўналетніх май 2021 

4.“Бяспечныя канікулы” (прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў з 

удзелам дзяцей, злачынстваў і правапарушэнняў, гібелі непаўналетніх ад 

знешніх прычын) 

чэрвень-ліпень 

2021 

5. 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 

Фарміраванне здаровага ладу жыцця, адказных і бяспечных паводзін 

1.Арганізацыя тыдня прафілактыкі наркаманіі “Беражы здароўе змоладу” 01.03.- 

06.03.2021 

I-IX класы Вадап’янава 

С.М. 

класныя 

кіраўнікі 

2. Круглы стол “Скажам “НЕ!” наркотыкам” 01.03.2021 V-IX класы Вадап’янава 

С.М. 

3.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню барацьбы з 

наркаманіяй і наркабізнесам  

“Наркотыкі – гэта хвароба” 

Наркотыкі – зброя самазнішчэння” 

 

04.03.2019 
ІІ-IV класныя 

кіраўнікі 

V-ІХ 

4.Інфармацыйная гадзіна “Здаровы лад жыцця – гэта модна” 11.03.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 



5.Тыдзень здаровага харчавання “Тваё здароўе у тваіх руках” красавік 

2021 

I-IX класы Вадап’янава 

С.М. 

класныя 

кіраўнікі 

6. Свая гульня “Формула здаровага харчавання” красавік 

2021 

I-IX класы Вадап’янава 

С.М. 

класныя 

кіраўнікі 

7.Гадзіна зносін “Міжнародны дзень спорту на карысць міру і развіцця” 06..04.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

8. Гутарка “Сусветны дзень здароўя” 07..04.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

9. Мерапрыемства “Зберажы жыццё”,  прысвечанае Сусветнаму дню памяці 

ахвяр СНІДу  

14.05.2021 I-IX класы Вадап’янава 

С.М. 

 

10.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню без тытуню  

“Небяспечная цыгарэта” 

“Дым, які знішчае здароўе” 

27.05.2021 ІІ-IV класныя 

кіраўнікі 
V-ІХ 

11.Медыя-лекторый “Фактары рызыкі” (да Сусветнага дня без тытуню)  28. 05.2020 V-IX класы Вадап’янава 

С.М. 

 

12.Правядзенне Дзён здароўя: 

Спартландыя “Зімовыя забавы” 

Атлетычнае многабор’е “Юныя абаронцы Айчыны” 

Спартыўныя спаборніцтвы “Разам з мамай, разам з татай” 

Дзень інтэлекту. Шашкі 

Спартыўнае мерапрыемства “Турысты на старт” 

2 субота месяца 

 

 

 

 

 

I-IX класы 

 

 

 

 

 

Пойкіна К.Г. 

 

 

 

 

13.Спартыўныя святы і забавы ў дзіцячым садзе (па асобнаму плану) на працягу года выхаванцы 

дзицячага сада 

Пойкіна К.Г. 

14. Удзел у раённых спартыўных мерапрыемствах на працягу года V-IX класы Пойкіна К.Г. 



15. Арганізацыя круглагадовай спартакіяды на працягу года I-IX класы Пойкіна К.Г. 

16. Арганізацыя ранішняй зарадкі, дынамічных перапынкаў, фізкультмінутак на працягу года I-IX класы Пойкіна К.Г. 

настаўнікі-

прадметнікі 

17. Рэйд “Флікер” першая пятніца 

месяца 

I-IX класы Кудласевіч А.С. 

18. Правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на папярэджванне дзіцячага 

дарожна-транспартнага траўматызму (па асобнаму плану) 

на працягу года І-IX класы 

 

класныя 

кіраўнікі 

Кудласевіч А.С. 

19. Правядзенне мерапрыемстваў па прапагандзе здаровага ладу жыцця на працягу года І-IX класы 

 

класныя 

кіраўнікі 

20. Тыдзень правілаў паводзін на вуліцы 01-04.06.2021 выхаванцы 

дзицячага сада 

Мажэйка С.А. 

21. Ажыццяўленне розных відаў загартоўвання на працягу 

летняга 

перыяду 

выхаванцы 

дзицячага сада 

Мажэйка С.А. 

22. Арганізацыя цыкла гульняў па выкананні правілаў бяспекі дома і на 

вуліцы 

на працягу 

летняга 

перыяду 

выхаванцы 

дзицячага сада 

Мажэйка С.А. 

Экалагічнае выхаванне. Фарміраванне беражлівых адносін да навакольнага прыроднага асяроддзя ў мэтах ўстойлівага 

развіцця грамадства 

1.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню запаведнікаў і 

нацыянальных паркаў  

“Наша планета – жывая”  

“Уплыў чалавека на прыроду. Запаведнікі і нацыянальныя паркі” 

14.01.2021 ІІ-ІV класныя 

кіраўнікі 

V-IX 

2.Гадзіна зносін “Сусветны дзень дзікай прыроды” 01-05.03.2021 І-IX класы класныя 

кіраўнікі 

3.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню лесу 

“Беражыце лес!” 

“Лес – нацыянальнае багацце Беларусі” 

18.03.2021 ІІ-ІV класныя 

кіраўнікі V-IX 



4.Гадзіна зносін “Міжнародны дзень птушак” 05-09.04.2021 І-IX класы класныя 

кіраўнікі 

5.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Сусветнаму дню водных рэсурсаў 

“Што я ведаю пра ваду?” 

“Вада – крыніца жыцця” 

25.03.2021 ІІ-ІV класныя 

кіраўнікі 
V-IX 

6.Інфармацыйная гадзіна, прысвечаная Міжнароднаму дню Маці-Зямлі  

“Мы змяняем Зямлю да лепшага?!” 

22.04.2021 ІI-IX класы класныя 

кіраўнікі 

7.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню памяці Чарнобыльскай 

трагедыі  

“Рэха Чарнобыля” 

“Чарнобыля сумны след” 

29.04.2021 ІІ-ІV класныя 

кіраўнікі 

V-IX 

8.Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню біялагічнай 

разнастайнасці 

“Нашы суседзі па планеце” 

“Прыродныя багацці краіны” 

20.05.2021 ІІ-ІV класныя 

кіраўнікі 

V-IX 

9.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. 

10.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. 

11.Праца дзяцей у кветніках, агародзе на працягу 

летняга 

перыяду 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

12.Нарыхтоўка прыроднага матэрыялу для арганізацыі ручной працы на працягу 

летняга 

перыяду 

выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 



13.Распрацоўка праекта-плана добраўпарадкавання прышкольнай тэрыторыі ІІ паўгоддзе  Петрашкевіч 

І.Л. 

Працоўнае і эканамічнае выхаванне, прафарыентацыйная работа. Падрыхтоўка да самастойнага жыцця і працы 

1. Інфармацыйная гадзіна, прысвечаная Дню выратавальніка “Выратавальнік 

– прафесія стагоддзя” 

21.01.2021 I-IX класы 

 

класныя 

кіраўнікі 

2. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Дню беларускай навукі “Навука 

раскрывае таямніцы” 

“Дасягненні беларускай навукі. Гісторыя і асаблівасці” 

28.01.2021 ІІ-IV класныя 

кіраўнікі V-ІХ 

3. Гадзіна зносін “Сусветны дзень тэатра” 22-26.06.2021 І-ІХ класныя 

кіраўнікі 

4. Інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Міжнароднаму дню палёту 

чалавека ў космас  

“Засваенне космасу” 

“Крок у космас” 

15.04.2021 ІІ-IV класныя 

кіраўнікі 
V-ІХ 

5. Конкурс пасхальных падзелак красавік 2021 выхаванцы 

дзіцячага сада 

Мажэйка С.А. 

6. Правядзенне дзён інфармавання па пытаннях працоўнага заканадаўства  красавік 2021  Петрашкевіч 

І.Л. 

7. Гутарка “Свята працы” 03-07.05.2021 I-IX класы класныя 

кіраўнікі 

8. .Арганізацыя і правядзенне сустрэч з прадстаўнікамі розных прафесій на працягу года VIII-IX класы 

 

Петрашкевіч 

І.Л. 

Хаміцэвіч Т.М. 

9. Правядзенне апытання вучняў па выяўленні праблем па прафарыентацыі сакавік 2021 IX класы Хаміцэвіч Т.М. 

10. Тыдзень прафарыентацыі“Зрабі правільны выбар” 17-21.05.2021 I-IX класы 

 

Хаміцэвіч Т.М. 

класныя 

кіраўнікі 

11. Прафдыягностыка на працягу года IX класы Хаміцэвіч Т.М. 

12. Стварэнне і распаўсюджванне інфармацыі, рэкламуючай прафесіі на працягу года IX класы Хаміцэвіч Т.М. 



Узаемадзеянне з сям’ёй 

1. Індывідуальныя кансультацыі спецыяліста СПС па пытаннях выхавання 

навучэнцаў 

на працягу года  Шастоўская 

А.І. 

2. Арганізацыя і правядзенне канцэртных праграм для бацькоў на працягу года  класныя 

кіраўнікі 

3. Правядзенне сумесных мерапрыемстваў з бацькамі ў шосты школьны 

дзень 

на працягу года  класныя 

кіраўнікі 

4. 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. 

5. Выяўленне малазабяспечаных, мнагадзетных і няпоўных сямей студзень 2021  Шастоўская 

А.І. 

6. Правядзенне агульнашкольных бацькоўскіх сходаў на працягу года  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 

май 2021  Мажэйка С.А. 

9. Правядзенне акцыі “Сям’я” красавік 2021  Шастоўская 

А.І. 

10. Правядзенне бацькоўскага сходу у выпускным класе па пытаннях 

правядзення выніковай атэстацыі 

май 2021  Хаміцэвіч Т.М. 



11. Правядзенне рэйдаў “Клопат”, “Падлетак” (кантроль за выкананнем 

вячэрняга рэжыму непаўналетнімі) 

1 раз у месяц  Шастоўская 

А.І. 

классныя 

кіраўнікі 

12. Арганізацыя работы настаўніцка-бацькоўскага патруля студзень 2021  Петрашкевіч 

І.Л. 
 


