
 

                                                                                                                                                          ЗАЦВЯРДЖАЮ 

                                                                                                                                                                     Дырэктар Дзешчанскай 

                                                                                                                                                         сярэдняй школы 

                                                                                                                                                                                         Н.П.Чэркас 

                                                                                                                                                03.01.2023 

План 

выхаваўчай работы на  

ІІ паўгоддзе 2022/2023 навучальнага года 

 

Рэалізацыя сацыяльна-

значных праектаў, 

ажыццяўленне 

валанцёрскай дзейнасці, 

удзел у акцыях, 

конкурсах, фестывалях 

Узаемадзенне з сем’ямі 

вучняў, соцыумам, 

мерапрыемствы па 

прафарыентацыі 

Узаемадзеянне з 

установамі дадатковай 

адукацыі, грамадскімі  

арганізацыямі, 

аб’яднаннямі 

Фізкультурна-

аздараўленчая і 

спартыўна-масавая 

работа, 

фарміраванне 

здаровага ладу 

жыцця 

Мерапрыемствы 

інтэлектуальна-

асобаснага развіцця 

навучэнцаў 

СТУДЗЕНЬ 

Акцыя “Міншчына 

спартыўная. Зіма”  

Классныя кіраўнікі 

( 1-11 класы) 

Конкурс “Народныя 

гульні” 

Классныя кіраўнікі 

(1-4 класы) 

11.01.2023 

Тыдзень прафарыентацыі 

Савіцкая Т.М. 

(1-11 класы) 

23.01.- 28.01.2023 

 

Акцыя: “Шлях у прафесію 

пачынаецца ў школе” 

Савіцкая Т.М. 

(1-11 класы) 

Адзіная інфармацыйная 

гадзіна “ШАГ” 

Нямчонак Р.І. 

26.01.2023 

 

Адзіны дзень 

прафілактыкі.  

Тэма: ”Кібербяспека” 

Классныя кіраўнікі 

Супрацоўнік Узденскага 

Першынства школы 

па баскетболе “Хуткі 

мяч” 

Хмялеўскі В.В. 

(5-11 класы) 

14.01.2023 

Дзень здароўя. 

“Лыжны прабег” –  

Хмялеўскі В.В. 

(5-11 класы) 

Школьная алімпіяда па 

ПДР  

Філіповіч К.Г. 

Да 30 студзеня 

 

Прававая гульня “У 

тэме” 

Савіцкая Т.М. 

(6-11 класы) 

14.01.2022. 



Аперацыя “Пакармі 

птушак зімой”  

Педагог-арганізатар 

(5-11 класы) 

12.01.2023 

“Прышла каляда” – 

святочная праграма 

Кіраўніцтва 

(5-7 класы) 

13.01.2023 

Школа “Лідар” 

Педагог-арганізатар 

14.01.2023 

Конкурсна-

забаўляльная праграма 

“Прыгажосць, здароўе, 

сяброўства”  

Педагог-арганізатар 

(1-4 класы) 

14.01.2023 

Удзел у раённых 

творчых конкурсах: 

“Прывітанне, свет!”, 

“Выратавальнікі 

вачыма дзяцей”,   

“Бяспечны  пераход-

2023” 

 

27.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАУС 

13.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2023 

Спартыўнае свята “Я 

б у выратавальнікі 

пайшоў, хай мяне 

навучаць” 

Гаўрыленка Т.Д. 

(1-4 класы) 

21.01.2023 

 

“Моладзь 

спартыўная!” – 

спаборніцтвы па 

баскетболе ў рамках 

першынства школы 

“Хуткі мяч” 

Хмялеўскі В.В. 

(5-11 класы) 

21.01.2023 

 

Удзел у раённых 

спаборніцтвах:  

“Здароўе”, “Снежны 

снайпер”,  “Абаронца 

Айчыны” 

Галісаева К.С.  

 

 

 

 

 

 

Гульня-квэст “Па 

старонках роднага 

краю” 

 Хмялеўскі В.В. 

(8-11 класы) 

28.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акцыя “Міншчына 

спартыўная.Зіма” 

Настаўнік фіз.культ. і 

здароўя 

 (8-11 класы) 

Выстава плакатаў  

“Запрашаем у родную 

школу!” 

(1-5 класы) 

01.02.-04.02.2023 

Класныя кіраўнікі 

Школьнае свята “Вечар 

школьных сяброў”  

Надтока Н.М. 

04.02.2023 

 

Конкурс “Зімовая 

планета дзяцінства” 

Жур Н.А. 

(1-7 класы) 

04.02.2023 

Урачысты збор,  

прысвечаны Дню юнага  

героя-антыфашыста 

Жур Н.А. 

(1-8 класы) 

07.02.2023 

Люты 

Сустрэча “Прафесіі нашых 

выпускнікоў” 

Савіцкая Т.М. 

(8-11 класы) 

03.02.2023 

 

Дзень прафарыентацыі 

 (6-ы школьны дзень) 

25.02.2023 

Люты 

Адзіная інфармацыйная 

гадзіна “ШАГ” 

Надтока Н.М. 

23.02.2023 

 

Адзіны дзень 

прафілактыкі.  

Тэма: ”Паводзіны ў 

грамадскіх месцах” 

Классныя кіраўнікі 

Супрацоўнік Узденскага 

РАУС 

(8-11 класы) 

10.02.2023 

 

Акцыя “Сябруем з 

законам!” (па асобным 

плане) 

Савіцкая Т.М. 

20.02.-25.02.2023 

 ЛЮТЫ Люты 

Фізкультурнае свята 

“Мама, тата я – 

спартыўная сям’я” 

Галісаева К.С. 

(4-7 класы) 

04.02.2023 

 

Школьныя 

спаборніцтвы  

па валейболе 

Хмялеўскі В.В. 

 (5-11 класы) 

11.02.2023 

 

Ваенна-патрыятычная 

гульня “Вясёлыя 

старты” 

Хмялеўскі В.В. 

(8-11 класы) 

25.02.2023 

 

Удзел у раённых 

спаборніцтвах    

“Абаронца Айчыны” 

Хмялеўскі В.В. 

Люты 

Тыдзень англійскай 

мовы 

Чарнадзед Н.М. 

13.02-18.02.2023 

 

Тыдзень прафілактыкі 

наркаманіі 

Савіцкая Т.М. 

20.02.-25.02.2023 

 

Удзел у раённым этапе  

алімпіяды па  ПДР 

Філіповіч К.Г. 

Удзел у раённай 

алімпіядзе па фізічнай 

культуры 

Хмялеўскі В.В. 

Удзел у районых 

спаборніцтвах па 

валейболе 

Хмялеўскі В.В. 

 

Люты 



“Мы за здаровы лад 

жыцця!” – конкурс-

выстава дзіцячага 

малюнка 

Жур Н.А. 

(1-5 класы) 

13.02.2022 

 

Дэкада    ваенна-

патрыятычнага   

выхавання  

- Выстава творчых 

работ “Абаронцам 

Айчыны – гонар, слава і 

хвала!” 

- Акцыя “Ветэран жыве 

побач” 

- Аперацыя “Абеліск” 

- Спартыўна-

патрыятычная гульня 

“Бліскавіца” 

- Акцыі “Падарунак 

ветэрану”,“Мы помнім 

вас, ветэраны!” 

- Гульня-квэст “Скарб 

адвагі і мужнасці” 

Святы да 23 лютага: 

- Конкурсная праграма 



“А ну-ка, хлопчыкі!” 

- Святочная праграма  

“Абаронцам Айчыны 

прысвячаецца…” 

Классныя кіраўнікі 

Хмялеўскі В.В. 

17.02.-25.02.2023 

Удзел у раённай акцыі 

“Мой падарунак  

ветэрану” 

 

САКАВІК 

Акцыя “Міншчына 

спартыўная.Зіма” 

Хмялеўскі В.В.. 

(8-11 класы) 

Выстава малюнкаў  

“Мая мама лепшая ў 

свеце” 

Жур Н.А. 

(1-5 класы) 

04.03.2023 

Школьная акцыя  

“Самым мілым і 

любімым” 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

Ранішнікі да свята 8 

Сустрэча з прадстаўніком 

ваеннага камісарыята 

Хмялеўскі В.В. 

(8-11 класы) 

Прэзентацыя прафесій 

“Усе працы добрыя-

выбірай нв смак” 

Савіцкая Т.М. 

(8-11 класы) 

18.03.2023 

 

 

 

 

 

 

Тэматычныя інф.і 

класн.гадзіны да Дня 

Канстытуцыі (15 

сакавіка) 

Класныя кіраўнікі 

(1-11 класы) 

Адзіная інфармацыйная 

гадзіна “ШАГ” 

Надтока Н.М. 

(8-11 класы) 

23.03.2023 

Адзіны дзень 

прафілактыкі.  

      “Прафілактыка 

самавольных сыходаў  

непаўналетніх” 

Классныя кіраўнікі 

Святочная эстафета 

“Нашы спартыўныя 

подзвігі вам, мілыя 

дамы!” 

Галісаева К.С. 

(5-11 класы) 

11.03.2023 

 

Акцыя “Дружна, 

смела, з аптымізмам 

за  здаровы лад 

жыцця!“ 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

18.03.2023 

Дзень здароўя і 

спорту (па асобным 

Тыдзень фінансавай 

граматнасці 

Гладкая Т.І. 

13.03.-18.03.2023 

 

Удзел у раённых 

спаборніцтвах па 

баскетболе 

Галісаева К.С. 

Тыдзень гульні і цацкі 

Выхавацелі 

 

 

 

 

 

 



Сакавіка: 

 - “Паштоўка для 

любімых мам” 

Лешык С.М. 

(1-4 класы) 

-  “Зачараванне вясны” 

Выхавацелі 

Святочная дыскатэка: 

“Са святам жанчыны” 

Жур  Н.А., 

Зямлянік Т.В. 

(5-11 класы) 

Гульнёвая праграма “ 

Шырокая масленіца” 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

04.03.2023 

Аперацыі “Абеліск”, 

“Ветэран жыве побач” 

Класныя кіраўнікі 

(1-11 класы) 

11.03.2023 

“Лідар і здаровы лад 

жыцця” – заняткі ў 

школе “Лідар” 

Жур  Н.А. 

(8-11 класы) 

18.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супрацоўнік Узденскага 

РАУС 

(5-11 класы) 

12.03.2023 

 

“А мы хлопцы 

бравыя!”- агляд 

выканання ваенна-

прыкладных 

практыкаванняў 

Хмялеўскі В.В. 

(8-11 класы) 

17.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плане) 

Галісаева К.С. 

 

Спартыўныя 

сустрэчы па 

піянерболе і 

валейболе 

Галісаева К.С. 

(5-11 класы) 

18.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дзень піянерскай 

дружбы (па асобным 

плане) 

Жур Н.А. 

(4-8 класы) 

Удзел у раённым этапе  

обласнога конкурсу 

дзіцячага малюнка 

”Сябруем са спортам” 

Жур Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСАВІК 

Акцыя “Міншчына 

спартыўная. Вясна” 

Галісаева К.С. 

Школа “Лідар”. 

“Добрыя справы: як іх 

знайсці?” – конкурс 

ідэй КТС 

Жур Н.А. 

(8-11 класы) 

15.04.2023 

Дзень Зямлі (па 

асобным плане) 

Жур Н.А. 

Класныя кіраўнікі 

Акцыя “Сусветны дзень 

распаўсюду інфармацыі 

Сустрэча “Шлях у 

прафесію” 

Савіцкая Т.М. 

(8-11 класы) 

14.04.2023 

 

Гульня “Мая мара аб 

будучай прафесіі” 

Савіцкая Т.М. 

(8-11 класы) 

28.04.2023 

 

 

 

 

“ШАГ”– адзіная 

інфармацыйная гадзіна 

Пятроўская  Ж.В. 

28.04.2022 

 

Адзіны дзень 

прафілактыкі.  

“Гвалт непаўналетніх” 

Классныя кіраўнікі 

Супрацоўнік Узденскага 

РАУС 

(5-11 класы) 

13.04.2023 

 

 

 

 

Дзень здароўя.  

“Дзень легкаатлета” 

Галісаева К.С. 

(1-11 класы) 

08.04.2023 

Спартыўная эстафета 

“Мы – зямляне” 

Галісаева К.С. 

(1-11 класы) 

22.04.2023 

 

Мнагабор’е 

“Здароўе”,  

“Абаронца Айчыны” 

Хмялеўскі В.В. 

(1-11 класы) 

25.04.2023 

Тыдзень прававых 

ведаў. Адзіны дзень 

прафілактыкі.   

”Прафілактыка 

дамашняга насілля 

супраць непаўналетніх” 

Савіцкая Т.М. 

(8-11 класы) 

03.04.-08.04.2023 

 

“Ці модна быць 

здаровым?” – 

інтэлектуальнае казіно 

Савіцкая Т.М. 

(5-11 класы) 

08.04.2023 

 



аб праблеме аутызму” 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

Выстава плакатаў  

“Чарнобыль – наш 

боль” 

Жур Н.А. 

(1-5 класы) 

15.04.2023 

Дзень памяці 

Чарнобыля  

“Памяці 

выратавальнікаў” – 

спартыўна-

патрыятычная гульня 

Хмялеўскі В.В. 

(8-11 класы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыдзень экалагічных 

ведаў 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

17.04.-22.04.2023 

 

Удзел у раённых 

спаборніцтвах па 

пажарна-

выратавальнаму спорту 

сярод юнакоў і дзяўчат 

Галісаева К.С.. 

 

Дэкада 

супрацьпажарнай 

бяспекі 

Аляхновіч В.С. 

(1-11 класы) 

20.04.-29.04.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

Акцыя “Міншчына 

спартыўная. Вясна” 

Галісаева К.С. 

Акцыя “Дзякуй за 

Перамогу!”  

 

    -Творчая выстава 

“Кветкі нашай 

перамогі” 

Жур Н.А. 

(1-5 класы) 

    06.05.2023 

    - Песні Вялікай 

Айчыннай вайны” –  

конкурсная праграма 

Сарока А.М. 

(1-11 класы) 

     

    - Аперацыя “Ветэран 

жыве побач” 

Мітынг-рэквіем, 

прысвечаны святу 

Перамогі.  Вахта 

памяці. 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

09.05.2023 

Дзень сям’і 

Жур Н.А. 

(1-11 класы) 

11.05.2023 

 

Дзень турызму, спорту і 

сямейнага выхавання (па 

асобным плане) 

Жур Н.А. 

19.05.2023 

 

“Агонь Перамогі ў руках 

маладых!” – сямейныя      

спартыўныя спаборніцтвы 

Хмялеўскі В.В. 

(1-11 класы) 

26.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ШАГ”- адзіная 

інфармацыйная гадзіна 

Целяховіч Л.У. 

(8-11 класы) 

 

25.05.2023 

 

Адзіны дзень 

прафілактыкі.  

“Мы і бяспека”  

Классныя кіраўнікі 

Супрацоўнік Узденскага 

РАУС 

(5-11 класы) 

18.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзень здароўя.Крос-

эстафета, 

прысвечаная 9 Мая 

Хмялеўскі В.В. 

(5-11 класы)                                                              

05.05.2023 

 

Спартыўна-

патрыятычная гульня 

“Бліскавіца” 

Хмялеўскі В.В. 

(5-11 класы)                                                              

05.05.2023 

 

Спартыўнае свята 

“Ура!Канікулы!” 

Галісаева К.С. 

(5-11 класы) 

Гаўрыленка Т.Д. 

(1-4 класы) 

31.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыдзень турызму, 

спорту і сямейнага 

выхавання 

Жур  Н.А. 

(1-11 класы) 

01.05.-06.05.2023 

 

Удзел у раённых 

спаборніцтвах па міні- 

футболе 

Галісаева К.С. 

Тыдзень піянерскай 

славы 

“Свята чырвонага 

гальштука” 

Жур Н.А. 

(5-7 класы) 

13.05.-20.05.2023 

Тыдзень прафілактыкі 

курэння 

Савіцкая Т.М. 

(1-11 класы) 

-Урокі міру  ”Назаўсёды 

ў памяці народнай” 

Класныя кіраўнікі 

(1-11 класы) 

-Урок-падарожжа  

“Гарады воінскай 

славы” 



Уздел у творчым 

конкурсе “Выконваем 

законы дарог” 

Жур  Н.А. 

16.05.2023 

 

Свята “Развітанне з 

Букваром” 

Валчкевіч Т.Г., 

Матусевіч В.А. 

19.05.2023 

 

Школа “Лідар” 

Жур Н.А. 

20.05.2023 

Выпускны баль у 

пачатковай школе 

Якуценка Н.В., 

Аляхновіч В.С. 

25.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класныя кіраўнікі. 

(1-11 класы) 

Чэрвень-жнівень 

1. Акцыя “Лета – пара добрых спраў” Класныя кіраўнікі На працягу лета 

2. Работа аздараўленчага лагера “Сонейка” Гусева В.С. чэрвень 

3. Тыдзень абароны дзяцінства “Дзяцінства - гэта я і ты” Выхавацелі  



4. Выпускны баль “Па школе крочыць развітальны вальс” Нямчонак Р.І  

5. Аперацыя “Ветэран жыве побач”, “Абеліск” Педагог-арганізатар На працягу лета 

6. Удзел у рэспубліканскай акцыі “Лета – пара спартыўная” Кіраўніцтва УА Чэрвень 

7. Удзел ва ўрачыстых мерапрыемствах,  

                             прысвечаных Дню вызвалення  Беларусі  

Кіраўніцтва УА Ліпень 

8. Рэйды “Бяспечныя канікулы”, “Сем’ям – увага і клопат” Кіраўніцтва УА На працягу лета 

9. Пасяджэнне актыву вучнёўскага самакіравання  

                     па арганізацыі і правядзенні свята “Першы званок” 

Гусева В.С. Жнівень 

              

                     Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце                                                                     В.С. Гусева                            

 

 


