
ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Дырэктар дзяржаўнай 
установы адукацыі 
“Грыцкавіцкі  навучальна-
педагагічны       комплекс  
дзіцячы сад – сярэдняя школа” 

    М.С.Цыуля 

 

ПЛАН 

выхаваўчай, ідэалагічнай і сацыяльнай работы 

на 1-2 чвэрць 2020/2021 навучальнага года 

 

І. РАБОТА З НАВУЧЭНЦАМІ 

      

І 

№ 

Накірункі дзейнасці Змест работы Дата Удзельнікі Адказныя 

ВЕРАСЕНЬ 

1 Грамадзянскае, 
патрыятычнае 

і духоўна-маральнае 
выхаванне 

Свята  “Віват, Піянерыя!”,  прысвечаннае 
Дню нараджэння ГА “БРПА” 

12.09 5-9 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
класныя кіраўнікі 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 

г. Нясвіжа 

верасень 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 



Тэматычная паліца да тыдня беларускага 
пісьменства і друку “Бялынічы 

сустракаюць гасцей” 

верасень 1-11 класы К.М.Цыуля 

Інфармацыйны стэнд “Сталыя – 

паважаныя – да Міжнароднага дня сталых 
людзей” 

верасень 1-11 класы К.М.Цыуля 

Экскурсія по бібліятэке з зайчыкам для 
самых маленькіх (да дня бібліятэк) 

верасень 1-4 класы СЦК 

Правядзенне першага ўрока “ Я вырас тут 
і край мне гэты дарагі” 

01.09 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
класныя кіраўнікі 

Агульнашкольная ўрачыстая лінейка, 

прысвечаная Дню ведаў “Добры дзень, 
школа!” 

01.09 1 – 11 класы СЦК 

Удзел у раённай акцыi “У школу з добрым 

сэрцам” 

07.08 – 15.09 9 – 11 класы Бібліятэкар 

2.  Фарміраванне 
інфармацыйнай 

культуры навучэнцаў 

Інфармацыйна -адукацыйны праект 
“Школа актыўнага грамадзяніна” 

(“Крок”) для VIII-XI класаў.  

28.01.2021 8 – 11 класы Класныя кіраўнікі 8 – 
11 класаў 

Правядзенне маніторынгу сацыяльных 
старонак навучэнцаў 

На працягу 
месяца 

1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 



3.  Фарміраванне 
здаровага ладу 

жыцця, адказных 
і бяспечных паводзін 

Дзень здароўя, спорту і турызму (па 
асобнаму плану) 

12.09.2020 1-11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Тыдзень прафілактыкі шкодных звычак 
(па асобным плане) 

09.09 – 14.09 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Спаборніцтвы “300 талентаў для 

каралевы” 

верасень 5 – 7  класы М.В.Паляшчук 

Рэйд “Флікер”(кантроль за наяўнасцю 

святлоадбівальных элементаў) 
 

21.09 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Раённыя спаборніцтвы “Школіяда” верасень 5 – 11 класы М.В.Паляшчук 

Спартыўнае свята, прысвечанае пачатку 

навучальнага года 

07.09 1 – 11 класы Паляшчук М.В., 

настаўнік фізічнай 
культуры і здароўя 

Дзень здароўя школьнікаў  19.09 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

“Тыдзень спорту і здароўя” 

(па асобным плане) 

09.09 – 14.09 1 – 11 класы Паляшчук М.В., 

настаўнік фізічнай 
культуры і здароўя 

4.  Экалагічнае 
выхаванне. 
Фарміраванне 

беражлівых адносін 
да навакольнага 

асяроддзя 
ў мэтах устойлівага 

развіцця 
грамадства 

Акцыя “Ачысцім планету ад смецця” 16.09 – 21.09 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М., 

класныя кіраўнікі 

5.  Працоўнае выхаванне 

і прафесійная 
арыентацыя. 

Аперацыя “Чысты школьны двор” верасень 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Удзел у працоўнай акцыі “Бульба” 

 

верасень 5-11 класы Класныя кіраўнікі 



Падрыхтоўка да 
самастойнага 

жыцця і працы 

Акцыя “Абеліск” (добраўпарадкаванне 
замацаваных за класнымі калектывамі 

помнікаў і абеліскаў: тэрыторыя вакол 
помніка загінулым аднавяскоўцам у 

цэнтры аграгарадка Грыцкевічы) 

На працягу 
месяца 

6 клас Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
Рымашэўская Г.А., 

класны кіраўнік 6 клас 

Рэйд “Школьнік” (кантроль адпаведнасці 
знешняга выгляду навучэнцаў 

патрабаванням правілаў унутранага 
распарадку навучэнцаў) 

07.09 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Класныя гадзіны па прафарыентацыі верасень 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

6. Прафілактыка 

супрацьпраўных 
паводзін 

Флэшмоб "Жыццё ў маіх руках" 

(малюнкі на афсальце) 

верасень 1 – 4 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Тыдзень прафілактыкі суіцыдальных 

паводзін (па асобным плане) 

02.09.2020-

10.09.2020 

1 – 11 класы Педагог сацыяльны, 

класныя кіраўнікі 

7. Узаемадзеянне 
ўстаноў 

агульнай сярэдняй 
адукацыі 

з сям'ёй. 

Агульнашкольны бацькоўскі сход 
“Арганізацыя адукацыйнага працэсу і 

работы ўстановы ў 2020 – 2021 
навучальным годзе ” 

 

19.09 Бацькі Дырэктар навучальна-
педагагічнага 

комплексу, намеснікі 
дырэктара, класныя 

кіраўнікі 

Канцэртна-віншавальная праграма 
“Настаўнік перад іменем тваім” 

25.09 1 – 11 Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце  

Сплендзер А.М., 
Драчан І.І. 

Кансультацыя “Правы, абавязкі і 

адказнасць бацькоў” 

верасень Бацькі Мянько Т.Г. 

Кансультаванне і анкетаванне бацькоў і 

класных кіраўнікоў у перыяд адаптацыі 
ізноў прыбылых навучэнцаў і 
выхаванцаў 

верасень Бацькі Мянько Т.Г. 

Удзел у абласной дэкадзе "У сям'і 
нараджаецца душа” 

верасень 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 



8. Роля класнага 
кіраўніка 

ў арганізацыі і 
правядзенні 

выхаваўчай работы 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 

Наведванне спектакляў тэатраў 
рэспубліканскага і мясцовага значэння 

студзень 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
класныя кіраўнікі  

Вывучэнне інтарэсаў і схільнасцей, 

здольнасцей вучняў, магчымае 
ўключэнне іх у пазаўрочную гуртковую, 

грамадска-карысную дзейнасць. 

01.09 – 08.09 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Конкурс малюнкаў на асфальце “Мама, 
папа, я – дружная семья” 

28.09 – 29.09 1 – 4 класы Класныя кіраўнікі 

Конкурс малюнкаў “Партрэт маёй бабулі” 28.09-03.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М., 

класныя кіраўнікі 

Конкурс на лепшы класны вугалок 21.09 – 24.09 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., 
класныя кіраўнікі 

Сэлфі- акцыя “Давай усміхнемся” 19.09 1-4 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Ўцягванне навучэнцаў у гурткі 

спартыўнай накіраванасці, аб'яднанні па 
інтарэсах 

01.09 – 08.09 1 – 11 класы Кіраўнікі аб’яднанняў 

па інтарэсах 

Класныя і інфмармацыйныя гадзіны па 

прафілактыцы шкодных звычак, пра 
прафілактыцы супрацьпраўных паводзін 

верасень 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М., 

класныя кіраўнікі  

ІІ. МЕТАДЫЧНАЯ ПРАЦА З НАСТАЎНІКАМІ 

 Нарада  пры дырэктары верасень Настаўнікі дырэктар  навучальна-

педагагічнага 
комплексу М.С.Цыуля, 



намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце 

Т.М.Невяроўская, 
намеснік дырэктара па 

выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М., 

ІІІ. САМАКАНТРОЛЬ 

 Прааналізаваць: 

выкананне комплексу арганізацыйна-практычных мер па 
рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24.11.2006 

№ 18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у 
неблаганадзейных сем’ях» за III квартал 

 
дзейнасць саветаў па прафілактыцы безнагляднасці і 

правапарушэнняў непаўналетніх 
 
прыняцце арганізацыйна-практычных мер па належнаму 

забеспячэнню бяспечных паводзін дзяцей у ўстанове адукацыі ў 
перапынках паміж навучальнымі заняткамі, да і пасля іх 

 

верасень класныя 

кіраўнікі, 
педагог 

сацыяльны 

Намеснік дырэктара па 

выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М. 

 

І. РАБОТА З НАВУЧЭНЦАМІ 

І 
№ 

Накірункі дзейнасці Змест работы Дата Удзельнікі Адказныя 

КАСТРЫЧНІК 

1 Грамадзянскае, 
патрыятычнае 

і духоўна-маральнае 
выхаванне 

Акцыя для настаўнікаў “Сцяна 
рэлаксацыі. Дошка пажаданняў” 

08.10 настаўнікі Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 



Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 

кастрычнік 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Ідэалагічная размова “Мае правы і 

абавязкі”  

05.10 – 09.10 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Кніжная паліца “Праздник осени” к 125-
летию со дня рождения С.Есенина 

кастрычнік 1-11 класы К.М.Цыуля 

Кніжная паліца «Живописец слова» - к 
150-летию писателя И. Бунина, рускага 

пісьменніка   

кастрычнік 1-11 класы К.М.Цыуля 

Віктарына“Давайце пазнаёмімся” 

(падарожжа  вучняў 1 класа ў бібліятэку) 

кастрычнік 1-11 класы К.М.Цыуля 

Тэматычная паліца “Вялікае, святое слова 
- Мама”  –  да тыдня  Маці ў Беларусі 

кастрычнік 1-11 класы К.М.Цыуля 



Літаратурна-гістарычная гаасцёўня 
“Жаночымі сцежкамі гісторыі” 

кастрычнік 5-11 класы СЦК 

Міжнародны дзень бібліятэк 20.10 1 – 11 класы Цыўля К.М., 

бібліятэкар 

Конкурс малюнкаў  “Каб любіць Беларусь 
нашу мілую...” 

07.10 – 10.10 ГПД Выхавальнікі ГПД 

Акцыя “Міласэрнасць” да Дня пажылых 
людзей 

01.10 5 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 
А.М., класныя кіраўнікі 

Комплекс мерапрыемстваў у рамках 
Сусветнага дня псіхічнага здароўя 

19.10-24.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Выпуск лістоўкі " Сусветны дзень 

псіхічнага здароўя" 

07.10 7 клас А.І.Данілава 

Акцыя “Смайл” 07.10 1-11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Фота-крос “Час добрых спраў” кастрычнік 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Удзел у раённым этапе рэспубліканскай 
інтэлектуальна-творчай гульні “Пароль – 

Акцябронак: ёсць кантакт!” 

кастрычнік – 
красавік 

1 – 4 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Дзень творчасці. Злёт юных мастакоў (1-4 
класы) 

кастрычнік 1-4 класы Класныя кіраўнікі 

Удзел у раённым чэмпіянаце па 

інтэлектуальных гульнях “Што? Дзе? 
Калі?” 

кастрычнік 
Каманда 

ўстановы 

Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 



 

Урок духоўнасці 15.10 1 – 11 класы Святар.Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 16 .10 1 – 11 класы Святар Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 28 .10 1 – 11 класы Святар Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 29 .10 1 – 11 класы Святар  Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 30.10 1 – 11 класы Святар  Васілій Краеў 

2.  Фарміраванне 

інфармацыйнай 
культуры навучэнцаў 

Інфармацыйна -адукацыйны праект 

“Школа актыўнага грамадзяніна” 
(“Крок”) для VIII-XI класаў.  

22.10.2020 8 – 11 класы Класныя кіраўнікі 8 – 

11 класаў 

Правядзенне маніторынгу сацыяльных 
старонак навучэнцаў 

На працягу 
месяца 

1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

3.  Фарміраванне 

здаровага ладу 
жыцця, адказных 

і бяспечных паводзін 

Дзень здароўя, спорту і турызму (па 

асобнаму плану) 

10.10.2020 1-11 класы Паляшчук М.В., 

настаўнік фізічнай 
культуры і здароўя 

Удзел у раёнай прафiлактычнай акцыi 

“Першыя канiкулы – стань заўважным у 
цемры” 

24.10-30.10 

 
1-11 класы 
 

Класныя кiраўнікі 

 
 

Раённыя спаборніцтвы па шашках і 

шахматах у праграме 30 спартакіады 
вучняў устаноў адукацыі Нясвіжскага 

раёна 

кастрычнік 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 

настаўнік фізічнай 
культуры і здароўя 

Рэйд “Флікер”(кантроль за наяўнасцю 
святлоадбівальных элементаў) 

 

19.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Раённыя спаборніцтвы па баскетболу ў 
праграме 31 спартакіяды вучняў устаноў 

адукацыі Нясвіжскага раёна 

01.10 – 31.10 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Удзел у раёнай прафiлактычнай акцыi 
“Першыя канiкулы – стань заўважным у 

цемры” 

24.10-30.10 
 

1-11 
класы 

Класныя кiраўнікі 
 

 



Прагляд відэафільма “Як захаваць 
псіхічнае здароўе” 

08.10 1-4 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

4.  Экалагічнае 
выхаванне. 

Брыфінг “Зберагчы прыроду – зберагчы 
жыццё ” 

кастрычнік 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

5.  Працоўнае выхаванне 

і прафесійная 
арыентацыя. 

Падрыхтоўка да 
самастойнага 

жыцця і працы 

Класныя гадзіны па прафарыентыцыі 

(па планах класных кіраўнікоў) 

кастрычнік 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Рэйд “Школьнік” (кантроль адпаведнасці 
знешняга выгляду навучэнцаў 

патрабаванням правілаў унутранага 
распарадку навучэнцаў) 

05.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Аперацыя “Збяром уражай” кастрычнік 5 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Акцыя “Абеліск” (добраўпарадкаванне 
замацаваных за класнымі калектывамі 

помнікаў і абеліскаў: тэрыторыя вакол 
помніка загінулым аднавяскоўцам у 
цэнтры аграгарадка Грыцкевічы, 

тэрыторыя брацкай магілы ў вёсцы 
Грыцы) 

На працягу 
месяца 

7, 10 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
Данілава А.І.., класны 
кіраўнік 7 класа, 

Радаман А.С., класны 
кіраўнік 10 класа 

6. Прафілактыка 

супрацьпраўных 
паводзін 

Месячнік прававых ведаў 

(па асобным плане) 

01.10 – 31.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М., 

класныя кіраўнікі 

Афармленне плаката “Твой выбар” 08.10 9 клас Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Ідэалагічная размова “Мае правы і 

абавязкі”  

05.10 – 09.10 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Удзел у аглядзе-конкурсе вугалкоў 
прававых ведаў 

кастрычнік 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 



Гарадскі чэмпіянат па інтэлектуальных 
гульнях для акцябрат “Ладдзя ведаў” 

кастрычнік 1 – 4 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Урок-гульня “Азбука права” 1-4 класы 
 

кастрычнік 1-4 класы Мянько Т.Г., педагог 
сацыяльны 

Урок права “Юрыдычная адказнасць 

непаўналетніх і яе наступствы” 

кастрычнік  9-11 класы Мянько Т.Г., педагог 

сацыяльны 

7. Узаемадзеянне 
ўстаноў 

агульнай сярэдняй 
адукацыі 

з сям'ёй. 

Выстава фотаздымкаў “Матуля на маёй 
хвалі” 

15.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Кантроль розных катэгорый сем'яў, з 
дапамогай ажыццяўлення рэйдаў 

 

кастрычнік 1 – 11 класы педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

Акцыя “Клопат” 28.10 5-8 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М.,  класныя 
кіраўнікі 5-8 класаў 

Лекторый для бацькоў “Заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь аб адказнасці 
бацькоў за выхаванне дзіцяці” 

кастрычнік Бацькі Мянько Т.Г., педагог 
сацыяльны 

8. Роля класнага 
кіраўніка 

ў арганізацыі і 
правядзенні 
выхаваўчай работы 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 

Наведванне спектакляў тэатраў 
рэспубліканскага і мясцовага значэння 

кастрычнік 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
класныя кіраўнікі  

Тыдзень Маці “Цяпло матчынай душы” 

(па асобным плане) 

12.10 – 16.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М., кіраўніцтва, 

класныя кіраўнікі 

Канцэртна-віншавальная праграма “Лепш 
за ўсіх на зямлі” 

16.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 



Конкурс малюнкаў “Мая самая любімая і 
родная”, прымеркаваны да Дня Маці 

12.10-17.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Тэматычная выстава малюнкаў “Усе 
фарбы жыцця для цябе” 

12.10-17.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Свята ўраджаю 30.10 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Класныя і інфмармацыйныя гадзіны па 
прафілактыццы супрацьпраўных 

паводзін. Класныя і інфмармацыйныя 
гадзіны да Дня пажылых людзей 

кастрычнік 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
класныя кіраўнікі  

ІІ. МЕТАДЫЧНАЯ ПРАЦА З НАСТАЎНІКАМІ 

 Нарада  пры дырэктары кастрычнік Настаўнікі дырэктар  навучальна-
педагагічнага 
комплексу М.С.Цыуля, 

намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце 

Т.М.Невяроўская, 
намеснік дырэктара па 

выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М., 

ІІІ. САМАКАНТРОЛЬ 

 Прааналізаваць: 

арганізацыю работы аб’яднанняў па інтарэсах спартыўнай 
накіраванасці ва ўстанове адукацыі 

 
арганізацыю дасугавай дзейнасці навучэнцаў, якія знаходзяцца на 

ўліку ў ІСН, СНС 
 

05.10-24.10. 

 
 

 
01.10-

27.10.2020 
 

класныя 

кіраўнікі, 
педагог 

сацыяльны 

Намеснік дырэктара па 

выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М. 



арганізацыю работы па выяўленні і папярэджанні ўжывання і 
распаўсюджвання наркатычных сродкаў сярод навучэнцаў 

установы адукацыі 
 

19.10.-
24.10.2020 

 

 

 

І. РАБОТА З НАВУЧЭНЦАМІ 

І 

№ 

Накірункі дзейнасці Змест работы Дата Удзельнікі Адказныя 

ЛІСТАПАД 

1 Грамадзянскае, 

патрыятычнае 
і духоўна-маральнае 

выхаванне 

Конкурс на лепшы куток дзіцячых і 

моладзевых грамадскіх аб'яднанняў 
 

19.11 – 23.11 6 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М.,  класныя 

кіраўнікі 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 

лістапад 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Урачысты прыём у ГА “БРПА” вучняў 2 
кл. 

лістапад 1 – 4 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 
А.М., Гаўдур З.К. 

Падарожжа Краязнаўчая віктарына  « Ці 

ведаеш ты свой край? »  

лістапад 1-4 класы К.М.Цыуля 



Конкурс уважлівых“Сказка ложь, да в ней 
намек”, для  2-4 класаў 

лістапад 2-4 класы К.М.Цыуля 

Інфармацыны стэнд да міжнароднага 

Дня адмовы ад палення 
“Дым уносящий  здоровье” 

 

лістапад 1-11 класы К.М.Цыуля 

Кніжная паліца Куточак юбіляра – да 90-
годдзя з дня нараджэння Уладзіміра 

Караткевіча  “Зямля пад белымі крыламі” 

лістапад 5-6 класы К.М.Цыуля 

Літаратурная 
Вандроўка да міжнароднага дня правоў 

дзіцяці 
“Правы чалавека ў дзіцячых літаратурных 

творах”.  4 -5 кл 

лістапад 4-5 класы К.М.Цыуля 

Кніжная паліца «А. Блок поэт 

серебряного века» - да 140-летия со дня 
рождения 

русского поэта и драматурга Александра 
Блока 

лістапад 1-11 класы К.М.Цыуля 

Занятак з элементамі трэнінгу “Спосабы 
самарэгуляцыі эмацыянальнага стану” 

 

лістапад 5-7 класы Мянько Т.Г. 

Раённы конкурс "Зімовая казка” лістапад 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М.,  
класныя кіраўнікі 



Дзень творчасці і спаборніцтваў 
навучэнцаў 1 – 4 класаў: злёт юных 

мастакоў 

лістапад 1 – 4 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., 
класныя кіраўнікі 1 – 4 

класаў 

Урок духоўнасці 11.11 1 – 11 класы Святар.Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 12.11 1 – 11 класы Святар Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 25 .11 1 – 11 класы Святар Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 26 .11 1 – 11 класы Святар  Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 27.11 1 – 11 класы Святар  Васілій Краеў 

2.  Фарміраванне 

інфармацыйнай 
культуры навучэнцаў 

Інфармацыйна -адукацыйны праект 

“Школа актыўнага грамадзяніна” 
(“Крок”) для VIII-XI класаў.  

26.11.2020 8 – 11 класы Класныя кіраўнікі 8 – 

11 класаў 

Правядзенне маніторынгу сацыяльных 

старонак навучэнцаў 

На працягу 

месяца 

1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

3.  Фарміраванне 
здаровага ладу 

жыцця, адказнаых 
і бяспечных паводзін 

Спаборніцтвы па валейболу ў праграме 
31 спартакіады навучэнцаў устаноў 

адукацыі Нясвіжскага раёна 

лістапад 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Спаборніцтвы па настольнаму тэнісу ў 
праграме 31 спартакіады навучэнцаў 

устаноў адукацыі Нясвіжскага раёна 

лістапад 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Дзень здароўя, спорту і турызму (па 

асобнаму плану) 

14.11.2020 1-11 класы Паляшчук М.В., 

настаўнік фізічнай 
культуры і здароўя 

Акцыя “Здаровая моладзь-здаровая 

будучыня”, прысвечаная Міжнароднаму 
Дню адмовы ад курэння 

19.11 5 – 11 класы Класныя кіраўнікі, 

намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Рэйд “Флікер”(кантроль за наяўнасцю 
святлоадбівальных элементаў) 

 

23.11 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 



Інтэрактыўны занятак «Здаровым будзеш 
– усё здабудзеш!» для навучэнцаў 1-4 

класаў 

лістапад 1 – 4 класы педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

Інтэрактыўны занятак “Захаваем сваё 
здароўе” 

лістапад 1-4 класы педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

4.  Экалагічнае 

выхаванне 

Месячнік энергазберажэння  

(па асобным плане) 

01.11 – 30.11 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М., класныя кіраўнікі 

 Працоўнае выхаванне 

і прафесійная 
арыентацыя. 

Падрыхтоўка да 
самастойнага 

жыцця і працы 

Рэйд “Школьнік” (кантроль адпаведнасці 

знешняга выгляду навучэнцаў 
патрабаванням правілаў унутранага 

распарадку навучэнцаў) 

09.11 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Аперацыя “Чысты школьны двор” 26.11 5 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Акцыя “Абеліск” (добраўпарадкаванне 

замацаваных за класнымі калектывамі 
помнікаў і абеліскаў: тэрыторыя вакол 
помніка загінулым аднавяскоўцам у 

цэнтры аграгарадка Грыцкевічы) 

На працягу 

месяца 

8 клас Намеснік дырэктара па 

выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М., 
Качановіч В.Л., класны 

кіраўнік 8 класа 

Класныя гадзіны па прафарыентацыі лістапад 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

6. Прафілактыка 

супрацьпраўных 
паводзін 

Раённы конкурс на лепшую сацыяльную 

рэкламу “Злачыннасці не месца ў маім 
жыцці” 

лістапад 5 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Брэйн-рынг “Права чалавека ў дзіцячых 

літаратурных творах” 

лістапад 1-4 класы СЦК 

Правядзенне Тыдня талерантнасці 
 

лістапад 1-11 класы Класныя кіраўнікі 

Правядзенне гутарак, навучальна-

прафілактычных заняткаў па ТБ: правілы 
дарожнага руху, супрацьпажарная 

бяспека, агульнашкольныя 
мерапрыемствы  

 (па планах настаўнікаў) 

 

05.11-10.11 
 

 

1-11 класы 

 

Класныя кіраўнікі 



Удзел у раённай прафілактычнай акцыі 
па ПДР “Стань бачны ў цемры” 

лістапад 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Тэматычны тыдзень прафілактыкі 
курэння і анкалагічных захворванняў 

16-21.11 5 – 11 класы Класныя кіраўнікі, 
намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Гутарка-практыкум “Шкодныя звычкі”  лістапад 9-11 класы педагог сацыяльны 

Мянько Т.Г. 

7. Узаемадзеянне 
ўстаноў 

агульнай сярэдняй 
адукацыі 

з сям'ёй. 

Выстава сямейнай творчасці “Усё 
пачынаецца з сям’і” 

лістапад 5 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М.,  
класныя кіраўнікі 

Кантроль розных катэгорый сем'яў, з 

дапамогай ажыццяўлення рэйдаў 
 

лістапад 1 – 11 класы педагог сацыяльны 

Мянько Т.Г. 

Лекторый для бацькоў “Выхаваўчы 

патэнцыял сям'і  і сямейная атмасфера” 
 

лістапад Бацькі педагог сацыяльны 

Мянько Т.Г. 

Лекторый “Палавое выхаванне дзяцей і 

падлеткаў” 

лістапад Бацькі, 

класныя 
кіраўнікі 

педагог сацыяльны 

Мянько Т.Г. 

8. Роля класнага 
кіраўніка 
ў арганізацыі і 

правядзенні 
выхаваўчай работы 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 
Наведванне спектакляў тэатраў 

рэспубліканскага і мясцовага значэння 

лістапад 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 
Сплендзер А.М., 

класныя кіраўнікі  

Класныя і інфмармацыйныя гадзіны па 

прафілактыццы супрацьпраўных паводзін 
, курэння і анкалагічных захворванняў. 

лістапад 1 – 11 класы класныя кіраўнікі  

Восеньскія канікулы  

(па асобным плане) 

01 - 08.11 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М., класныя кіраўнікі 



ІІ. МЕТАДЫЧНАЯ ПРАЦА З НАСТАЎНІКАМІ 

 Нарада  пры дырэктары лістапад Настаўнікі дырэктар  навучальна-
педагагічнага 

комплексу М.С.Цыуля, 
намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 
Т.М.Невяроўская, 

намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 

ІІІ. САМАКАНТРОЛЬ 

 Прааналізаваць: 
якасць работы ўстановы адукацыі па змястоўным напаўненні 

шостага школьнага дня  
 

арганізацыю работы ўстановы ў канікулярны час 
 

09.11.2021-
21.11.2021 

класныя 
кіраўнікі, 

педагог 
сацыяльны 

Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М. 

 

І. РАБОТА З НАВУЧЭНЦАМІ 

І 

№ 

Накірункі дзейнасці Змест работы Дата Удзельнікі Адказныя 

СНЕЖАНЬ 

1 Грамадзянскае, 
патрыятычнае 

і духоўна-маральнае 
выхаванне 

Конкурс на лепшы ідэалагічны вугалок  03.12 – 09.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 

снежань 5 – 11 класы Класныя кіраўнікі 



Тэматычная паліца 
Інфармацыйны абзор да сусветнага Дня 

прафілактыкі СНІДу “СНІД: пытанні  і 
прагнозы” 

снежань 5-11 класы К.М.Цыуля 

Тэматычная паліца “Куточак юбіляра 

“Чытаем  дзецям”   – да 85-годдзя  Ніны  
Галіноўскай 

снежань 1-11 класы К.М.Цыуля 

Пазнавальная гадзіна “Азбука 
беражлівасці” 

снежань 1-4 класы К.М.Цыуля 

Конкурс газет-прывітанняў, прысвечаных 
Калядам і Новаму году 

01.12 – 18.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Акцыя “Нашы дзеці” 07.12 – 12.12 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Раённая дабрачынная акцыя “Дзеці 

дзецям” 
 

снежань 1-11 класы 

 

Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Форум валанцёраў дзіцячых маладзёжных 
грамадскіх аб’яднанняў “Ярмарка 
волонтерских инициатив” 

снежань 5-11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Дабрачынная акцыя “Цуды на каляды” снежань 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Урок духоўнасці 09.12 1 – 11 класы Святар.Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 10 .12 1 – 11 класы Святар Васілій Краеў 



Урок духоўнасці 11 12 1 – 11 класы Святар Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 23 .12 1 – 11 класы Святар  Васілій Краеў 

Урок духоўнасці 24 .12 1 – 11 класы Святар  Васілій Краеў 

2.  Фарміраванне 

інфармацыйнай 
культуры навучэнцаў 

Інфармацыйна -адукацыйны праект 

“Школа актыўнага грамадзяніна” 
(“Крок”) для VIII-XI класаў.  

28.01.2021 8 – 11 класы Класныя кіраўнікі 8 – 

11 класаў 

Правядзенне маніторынгу сацыяльных 

старонак навучэнцаў 

На працягу 

месяца 

1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Адзіны інфармацыйны дзень па праблеме 
СНІД/ВІЧ 

01.12 5 – 11 класы Классныя кіраўнікі 

3.  Фарміраванне 

здаровага ладу 
жыцця, адказных 

і бяспечных паводзін 

Дэкада прафілактыкі СНІД/ВІЧ 

(па асобным плане) 

02.12 – 11.12 1 – 11 класы Педагог сацыяльны, 

классныя кіраўнікі 

Актуыльны дыялог “Суд над спайсам” снежань 5-11 класы СЦК 

Дэкада бяспекі на лёдзе 

(па асобным плане) 

11.12 – 21.12 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Абласная акцыя “Міншчына спартыўная. 

Сезон зіма” 

снежань 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Удзел у абласных спаборніцтвах па 

зімовым мнагаборстве “Здароўе” 

снежань 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 

Спаборніцтвы па лыжных гонках у 
рамках 33 спартакіяды школьнікаў 

снежань 5 – 11 класы Паляшчук М.В., 
настаўнік фізічнай 

культуры і здароўя 
 

 

Дзень прафілактыкі траўматызму 
17.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Рэйд “Флікер” (кантроль за наяўнасцю 
святлоадбівальных элементаў) 

27.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 



4.  Экалагічнае 
выхаванне. 

Фарміраванне 
беражлівых адносін 

да навакольнага 
асяроддзя 
ў мэтах устойлівага 

развіцця 
грамадства 

Акцыя “Дапаможам жывёлам разам” снежань 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Раённы этап абласнога конкурса  
“Энергамарафон – 2020” 

снежань 5 – 11 класы Радаман А.С., 
настаўнік біялогіі і 

хіміі, класныя кіраўнікі 

5.  Працоўнае выхаванне 
і прафесійная 
арыентацыя. 

Падрыхтоўка да 
самастойнага 

жыцця і працы 

Рэйд “Школьнік” (кантроль адпаведнасці 
знешняга выгляду навучэнцаў 
патрабаванням правілаў унутранага 

распарадку навучэнцаў) 

07.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Конкурс на лепшае ўпрыгожванне класа 
да Новага года 

07.12 – 18.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 

Круглы стол “Маё прафесійнае будучае!” 15.12 9 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Акцыя “Абеліск” (добраўпарадкаванне 
замацаваных за класнымі калектывамі 

помнікаў і абеліскаў: тэрыторыя вакол 
помніка загінулым аднавяскоўцам у 

цэнтры аграгарадка Грыцкевічы) 

На працягу 
месяца 

9 клас Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
Драчан І.І., класны 

кіраўнік 9 класа 

Класныя гадзіны па прафарыентацыі снежань 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

6. Прафілактыка 
супрацьпраўных 

паводзін 

Раённая алімпіяда па прававых ведах снежань 5-11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. 

Раённы конкурс творчасці “Цана 
залежнасці - жыццё!” 

снежань 5-11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Прафілактычная акцыя “Бяспека вышэй 
за ўсё” 

снежань 

1-11 класы 

Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 



Тэматычны тыдзень здаровага ладу 
жыцця “Прафілактыка п’янства і 

алкагалізма” 

снежань 
5-11 класы 

педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

класныя кіраўнікі 

Правядзенне гутарак, навучальна-
прафілактычных заняткаў па ТБ: правілы 

дарожнага руху, супрацьпажарная 
бяспека, агульнашкольныя 

мерапрыемствы  
 (па планах настаўнікаў) 

 
05.11-10.11 

 

 
1-11 класы 

 
Класныя кіраўнікі 

Псіхасацыяльных анкетаванне 

навучэнцаў на прадмет ужывання 
алкаголю, наркатычных і псіхатропных 

рэчываў і іх аналагаў 

снежань  5-11 класы педагог сацыяльны 

Мянько Т.Г.  

Прававы турнір “Абарона просіць слова” снежань 5-7 класы педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

Кансультацыя вучняў “Як паводзіць сябе 

з незнаёмымі людзьмі” 
 

снежань 5 – 7 класы педагог сацыяльны 

Мянько Т.Г. 

7. Узаемадзеянне 

ўстаноў 
агульнай сярэдняй 

адукацыі 
з сям'ёй. 

Раённае навагодняе свята для адораных 

дзяцей 

снежань 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Кансультацыя бацькоў “Пакаранне без 
гвалту” 

 

снежань Бацькі 
педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

Кантроль розных катэгорый сем'яў, з 
дапамогай ажыццяўлення рэйдаў 

 

лістапад 1 – 11 класы педагог сацыяльны 
Мянько Т.Г. 

Выстава сямейнай творчасці “Усё 

пачынаецца з сям’і” 

07.12 – 12.12 1 – 11 класы Радаман Т.В., класныя 

кіраўнікі 

Конкурс дзіцячай творчасці “Гэта мая 
сям'я” 

снежань 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М., класныя кіраўнікі 



8. Роля класнага 
кіраўніка 

ў арганізацыі і 
правядзенні 

выхаваўчай работы 

Наведванне гісторыка-краязнаўчага музея 
г. Нясвіжа 

Наведванне спектакляў тэатраў 
рэспубліканскага і мясцовага значэння 

студзень 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
класныя кіраўнікі  

Акцыя “Бяспечны Новы год” снежань 1 – 11 класы Класныя кіраўнікі 

Класныя і інфмармацыйныя гадзіны па 

прафілактыццы супрацьпраўных паводзін 
, СНІД/ВІЧ 

снежань 1 – 11 класы класныя кіраўнікі  

Зімнія канікулы 

(па асобным плане) 

25.12.2020-

10.01.2021 

1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М., класныя кіраўнікі 

Навагодні баль-маскарад “Зімовая казка” снежань 9 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. 

Навагодняе свята “Да нас прыходзіць 
Новы год” 

снежань 5 – 8 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 
А.М. класныя кіраўнікі 

Конкурс творчых работ “Рукастваральная 
елка” 

снежань 1-11 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 
А.М. класныя кіраўнікі 

Навагодняе свята “У гасцях у Елкі” снежань 1 – 4 класы Намеснік дырэктара па 
вых.рабоце Сплендзер 

А.М. класныя кіраўнікі 
1 – 4 класаў 

Конкурс малюнкаў і плакатаў “Навагодні 

настрой” 

13.12 – 20.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. класныя кіраўнікі 

Конкурс снежных скульптур 21.12 1 – 11 класы Намеснік дырэктара па 

вых.рабоце Сплендзер 
А.М. класныя кіраўнікі 

 
 



ІІ. МЕТАДЫЧНАЯ ПРАЦА З НАСТАЎНІКАМІ 

 Нарада  пры дырэктары студзень Настаўнікі дырэктар  навучальна-
педагагічнага 

комплексу М.С.Цыуля, 
намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 
Т.М.Невяроўская, 

намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М. 

Пасяджэнне школьнанага метадычнага аб’яднання 
класных кіраўнікоў 

09.12..2020 г. класныя 
кіраўнікі 

намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М., 
А.У.Гаспадыніч, 

кіраўнік МА 

ІІІ. САМАКАНТРОЛЬ 

 Прааналізаваць: 
працу ўстановы адукацыі па прафілактыцы безнагляднасці і 

правапарушэнняў, правядзенне індывідуальна-прафілактычнай 
работы з непаўналетнімі 

 

студзень класныя 
кіраўнікі, 

педагог 
сацыяльны 

Намеснік дырэктара па 
выхавайчай рабоце 

Сплендзер А.М. 

 
Намеснік дырэктара  
па выхаваўчай рабоце               А.М.Сплендзер 


