
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі 
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_________ М.У.Вядзёрка 

31.08.2021 г. 

 

План 

работы ў шосты школьны дзень 

на І паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года 

Дата  Мерапрыемства  Удзельнікі  Адказныя  

04.09 Тэма дня “Галоўныя правілы бяспекі” 

(мерапрыемствы, прысвечаныя бяспечным паводзінам на вуліцы і дома) 

Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

 Турніры па настольнаму тэнісу і 

шахматах, прысвечаныя пачатку 

навучальнага года 

1-11 класы А.М.Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

 Пазнавальная гульня “Бяспека дома і 

на вуліцы” 

1-4 класы Т.У.Пенязь 

Круглы стол з бацькамі “Арганізацыя 

адукацыйнага працэсу на 2021/2022 

навучальны год  

5 клас І.Г. Карцель 

Вусны часопіс “Тваё жыццё ў тваіх 

руках” 

8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Пасяджэнне камітэта пярвічнай 

арганізацыі БРСМ 

5-8 класы А.В.Міхневіч 

Тэматычная выстава “Не знікне цуд 

прыгожага пісьменства” (да дня 

беларускай пісьменнасці) 

1-11 класы С.А.Сак 

Кансультацыі “Правільны распарадак 

дня школьніка – аснова яго здароўя”, 

“Занятак у вольны час – лепшы 

спосаб пазбегнуць праблем 

1-5 класы, 

бацькі 

І.Г. Карцель 



11.09 Тэма дня “Здаровы я – здаровая сям’я” 

(дзень здароўя, спорту і турызму) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Спаборніцтвы па настольнаму тэнісу 

“Мацнейшая ракетка” 

1-11 класы, 

педагогі, 

бацькі 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

 Круглы стол “Чысціня – залог 

здароўя” 

1-4 класы С.А. Сак 

Наведванне дзіцячай пляцоўкі “У 

бярозках” у вёсцы Барок Слуцкага 

раёна 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Калаж “Выбар моладзі – быць 

здаровым” 

8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Гульнявая праграма “Піянер, 

здаровым вырастай!” 

5- 8 класы А.В. Міхневіч 

“Чытай і пазнавай”(выстава дзіцячых  

энцыклапедый) 

1-4 класы С.А. Сак 

Групавое кансультаванне для вучняў і 

бацькоў “Правы і абавязкі 

пяцікласніка” 

10-11 класы І.Г. Карцель 

18.09 Тэма дня “Мір у нашым доме” 

(да Міжнароднага дня міру 21.09) 

Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у спаборніцтвах па летнім 

шматбор’і “Здароўе” 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Вусны часопіс “Нам гэты мір 

завешчана берагчы» 

1-4 класы С.І. Мароз 

Дыспут “Мір дзеля будучыні” 5-7 класы Т.У. Бенда 



Экскурсія ў школьны музей 

“Гісторыя майго краю” 

8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Конкурс малюнкаў “Мір, які патрэбен 

нам” 

1-8 класы А.В. Міхневіч 

Дзень сямейнага чытання 1-11 класы С.А. Сак 

Рэйд “Сям’я” (СНС) 9-11 класы І.Г. Карцель 

25.09 Тэма дня “Беларусь – мая Радзіма” 

(мерапрыемствы, прысвечаныя спартыўным дасягненням краіны) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Першынства школы па міні-футболе 5-8 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Гутарка “Беларусь на міжнароднай 

арэне” 

1-4 класы Е.В. Алешка 

Віртуальная вандроўка “Па залах 

музея алімпійскай славы” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Вусны часопіс “Героі спорту 

Беларусі” 

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Вусны часопіс “Героі спорта 

Беларусі” 

Акцыя “Дом без адзіноцтва” 

5-8 класы 

1-11 класы 

А.В. Міхневіч 

Кансультацыя “Арганізацыя вольнага 

часу, выкананне рэжыму дня” 

6 клас І.Г. Карцель 

02.10 Тэма дня “Ганаровае званне – настаўнік” 

(мерапрыемствы прысвечаныя дню настаўніка) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Першынства школы па міні-футболе 5-8 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 



Выраб віншавальнай паштоўкі да 

свята 

1-4 класы Т.У. Пенязь 

Акцыя “Паштоўка для настаўніка” 5-7 класы І.Г. Карцель 

Вуснае сачынене-разважанне 

“Настаўнікі маёй школы” 

8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Віншаванне настаўнікаў-пенсіянераў 

з Днём настаўніка 

8-9 класы А.В. Міхневіч 

“Гадзіна інтэлектуальных гульняў” 5-7 класы С.А. Сак 

Гутарка з бацькамі “Аб адказнасці 

бацькоў за выхаванне дзяцей” 

9-11 класы І.Г. Карцель 

09.10 Тэма дня “Здаровая нацыя пачынаецца з мяне” 

(дзень здароўя, спорту і турызму) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

 Спартыўнае свята “Дзень футбаліста” 5-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Рухомыя гульні “У здаровым целе – 

здаровы дух” 

1-4 класы С.А. Сак 

Футбол паміж бацькамі і дзецьмі 5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Вусны часопіс “Быць здаровым – гэта 

класна!” 

8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Збор савета піянерскай дружыны  

Конкурс “Маміны памочнікі і 

памагатыя” 

5-8 класы 

1-4 класы 

А.В. Міхневіч 

Выстава “Любімая кніга маёй матулі” 1-11 класы С.А. Сак 

Кансультацыя “Навыкі 

інфармацыйнай бяспекі”   

1-11 класы І.Г. Карцель 

16.10 Тэма дня “Мы – дзеці роднай зямлі” 

(дзень дасягненняў моладзі) 



 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Адборачны турнір па шахматах 2-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Конкурс малюнкаў “Якой я бачу сваю 

будучыню” 

1-4 класы С.І. Мароз 

Экалагічная акцыя “Зямля твая і мая” 5-7 класы Т.В. Бэнда 

Літаратурная кампазіцыя “Зямля пад 

белымі крыламі” 

8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Гульнявая праграма “Восень залатая” 

Піянерская дыскатэка 

5-8 класы А.В. Міхневіч 

Літаратурнае падарожжа “Героі 

твораў – мае равеснікі” 

1-4 класы С.А. Сак 

Акцыя “Падарунак для матулі” да 

Дня маці 

5-11 І.Г. Карцель 

23.10 Тэма дня “Дзень нараджэння  

Арганізацыі Аб’яднаных Нацый” 

(мерапрыемствы, прысвечаныя дню стварэння ААН) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

шахматах 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Круглы стол “Што я ведаю пра ААН” 1-4 класы Е.В. Алешка 

Стварэнне калажа “Мы за мір на 

планеце Зямля” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Актуальны рэпартаж “Зоны ваенных 

канфліктаў на планеце”  

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Гульнявая праграма “Сябруюць дзеці 

на планеце” 

1-4 класы А.В. Міхневіч 



Гадзіна зносінаў “Восеньскія вечары”   5-8 класы С.А. Сак 

Кансультацыя “Правілы паводзін у 

экстрымальных сітуацыях” 

7-8 класы І.Г. Карцель 

30.10 Тэма дня “Першыя канікулы – стань прыкметны ў цемры” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Турніры па настольнаму тэнісу, 

шашках, шахматах 

1-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Пазнавальная гульня “Флікер – мой 

сябар” 

1-4 класы Т.У.Пенязь 

Круглы стол “Твая бяспека ў тваіх 

руках” 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Гутарка “Флікер у дарогу не забудзь” 8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Віктарына “Азбука бяспекі” 1-5 класы А.В. Міхневіч 

Рэйд “Сям’я” (СНС, прыёмныя і 

апякунскія сем’і) 

6-8 класы І.Г. Карцель 

06.11 Тэма дня “Здаровы я – здаровая страна” 

(дзень здароўя, спорту і турызму) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Спартландыя “Смелыя, лоўкія, 

умелыя” 

2-4 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Падарожжа ў краіну здароўя 1-4 класы С.А. Сак 

 Круглы стол “Мае крокі да сдароўя” 5-7 класы, 

бацькі 

Т.У. Бенда 

Віктарына “Страна Вітамінія” 8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 



Вясёлыя старты “У здаровым целе – 

здаровы дух” 

1-8 класы А.В. Міхневіч 

Інтэлектуальны марафон “Самы 

кемлівы”(па старонках часопіса 

“Рюкзачок”) 

1-4 класы С.А. Сак 

Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў 

па прафілактыцы шкодных звычак 

9-11 класы І.Г. Карцель 

13.11 Тэма дня “Чароўны свет прафесій” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Адборачны турнір па настольнаму 

тэнісу 

1-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Гульнёвая праграма “Свет прафесій” 1-4 класы С.І. Мароз 

Інтарактыўная гульня – падарожжа 

“Прафесіі XXI стагоддзя” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Люстэрка думак “Прафесіі будучыні” 8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Пазнавальная праграма “Усё аб ўсім” 7-8 класы А.В. Міхневіч 

Дзень сямейнага чытання 1-11 класы С.А. Сак 

Індывідуальная кансультацыя 

“Узаемаадносіны ў сям’і: праблемы і 

вырашэнні” 

1-11 класы І.Г. Карцель 

20.11 Тэма дня “Тваі бяспечныя паводзіны” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у спаборніцтвах па 

настольнаму тэнісу 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Віктарына “Твае бяспечныя 

паводзіны” 

1-4 класы Е.В. Алешка 

Гутарка “Ведай правілы руху, як 5-7 класы Н.А. Пракапеня 



табліцу множання” 

 Гульня “Будзь асцярожны – жыццё 

напоўнена нечаканасцямі!” 

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Круглы стол “Зберажы сябе для 

жыцця” 

5-9 класы А.В. Міхневіч 

“Вогненная” віктарына па правілах 

пажарнай бяспекі  

5-7 класы С.А. Сак 

Сацыяльная гасціная для бацькоў 

“Культура ўзаемаадносін у сям’і” 

1-11 класы І.Г. Карцель 

    

27.11 Тэма дня “Здаровы я – здаровая страна” 

(дзень здароўя, спорту і турызму) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Першынства школы па піянер-болу 5-8 класы А.М.Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Вусны часопіс “Здароўе і бяспека 

жыцця” 

1-4 класы Т.У. Пенязь 

Дыскусія “Твой выбар за табой” 

(прафілактыка залежных паводзін) 

5-7 класы Т.У. Бенда 

Круглы стол “Беражы здароўе з 

моладу” 

8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Спартландыя “Зімовыя забавы” 

Акцыя “Міласэрнасць” 

1-4 класы А.В. Міхневіч 

 Пазнавальная гульня “Кожнае дзіця 

мае права на…” 

5-7 класы С.А. Сак 

Індывідуальныя кансультацыі 

“Правілы паводзін у грамадскіх 

1-5 класы І.Г. Карцель 



месцах” 

04.12 Тэма дня “Шкодным звычкам скажам – НЕ!” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Першынства школы па валейболу 5-8 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Парады доктара Айбаліта (шкодныя 

звычкі) 

1-4 класы С.А. Сак 

Гульнёвая праграма “Здароўе згубіш 

– новае не купіш” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Вусны часопіс “Безвредного табака не 

бывает” 

8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Конкурс калажаў “Мы за здаровы лад 

жыцця” 

1-4 класы А.В. Міхневіч 

Выстава “Прававыя лабірынты”, 5-7 класы С.А. Сак 

Круглы стол для бацькоў і 

старшакласнікаў “Мы выбіраем 

жыццё” з праглядам і абмеркаваннем 

відэаролікаў 

7-8 класы І.Г. Карцель 

11.12 Тэма дня “Прафілактыка правапарушэнняў” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Спартыўнае свята “Дзень 

валейбаліста” 

8-11 класы, 

педагогі, 

бацькі 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Вусны часопіс “Мае правы і абавязкі” 1-4 класы С.І. Мароз 

Гадзіна зносін “Мы ў адказе за свае 

ўчынкі” 

5-7 класы Т.У. Бенда 

Круглы стол “Парушэнні і пакаранні” 8-11 класы В.А. Бязына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

 Работа майстэрні Дзеда Мароза  

Круглы стол “Без законаў жыць 

нельга” 

5-8 класы А.В. Міхневіч 



Віктарына “Законы ведаю і не 

парушаю”  

1-4 класы С.А. Сак 

Гутарка “Культура узаемаадносін 

паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі 

5-8 класы І.Г. Карцель 

18.12 Тэма дня “Аперацыя “Сняжынка”” 

(падрыхтоўка да святкавання Ражаства і сустрэчы Новага года  

(традыцыі і абрады народаў міра)) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах 

“Снежны снайпер” 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Вусны часопіс “Традыцыі і абрады 

народаў міра” 

1-4 класы А.В.Алешка 

Кутарка “Як і калі сустракаюць Новы 

год у розных краінах” 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Майстар-класс “Сняжынкі” 8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, СППС 

Гульнявая праграма “З Новым годам” 5-11 класы А.В. Міхневіч 

“Навагодні калейдаскоп”  (вершы, 

казкі, загадкі, песні) 

1-4 класы С.А. Сак 

Дыспут “сям’я ў жыцці чалавека” 9-11 І.Г. Карцель 

 

 

Намеснік дырэктара па ВР                                                          І.Ю Пяцігор 
 


