
  ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар дзяржаўнай установы 

адукацыі “Даўгінаўская сярэдняя 

школа”” 
                                                                   _____________ І.Н.Навуменка 

                                                                    05.01.2022 

 

План  

выхаваўчай, ідэалагічнай і сацыяльнай работы 

дзяржаўнай установы адукацыі  

“Даўгінаўская сярэдняя школа” 

на III вучэбную чвэрць 2021/2022 навучальнага года 

 
  

Мерапрыемствы па рэалізацыі 
асноўных напрамкаў выхавання 

навучэнцаў 

Удзель
нікі 

(клас) 

Тэрміны Адказныя 
 

Ідэалагічнае, грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне 
Інфармацыйная гадзіна  

«Жертвам Холокоста 
посвящается…» 

5-11 27.01 Пташнік Н.П., 

Бяльковіч А.М. 

Вечар сустрэчы з выпускнікамі 
“Колькі б ні  прайшло гадоў, 

школа кліча зноў і зноў…” 

 

9-11 05.02.2022 Намеснік 
дырэктара па 

ВР 

Цімураўская  акцыя “Дом без 

адзіноцтва”, “Кармушка” 

5-7 На працягу 

чвэрці 

Педагог-

арганізатар 

Піянерскі збор, прысвечаны 

Дню юнага героя – 

антыфашыста “Успомнім усіх 

паіменна”. 
8 лютага – Дзень юнага 

антыфашыста 

4-8 08.02.2022 Педагог-

арганізатар 

 Метадычная дэкада 

“Ганарымся мінулым, цэнім 
сучаснае” (па асобным плане) 

1-11 08.02.2022-

26.02.2022  

Намеснік 

дырэктара па 
ВР  

Конкурсна-забаўляльная 

праграма “Таямніцы сардэчныя 

” у рамках святкавання Дня 

закаханых 

5-11 14.02.2022 Хасяневіч М.І. 

Сустрэча з воінамі – 

інтэрнацыялістамі “Аўган – ты 

боль маёй душы”. 

1-11  15.02.2022  Леберт В.І. 



15 лютага – Дзень памяці 

воінаў-інтэрнацыяналістаў 

Падарожжа па станцыях “Я – 

грамадзянін Беларусі” 

3-4 19.02.2022 Мурашка А.В.  

Урок мужнасці “Ёсць такая 

прафесія – Радзіму абараняць” 
(прысвечаны Дню абаронцы 

Айчыны) 

7-9 23.02.2022 Леберт  В.І.  

Выстава малюнкаў “Знаёмцеся 

– гэта мая мама” 
 

2-4 05.03.2022 Педагог-

арганізатар  

Святочны канцэрт, прысвечаны 

Міжнароднаму жаночаму дню “ 

Праздник  самых милых дам – 

бабушек, сестрёнок, мам” 

1-11 05.03.2022  СППС 

Прававое лато «Я, мае правы, 

Дзяржава» ў рамках 

святкавання Дня Канстытуцыі 

7-9 15.03.2022  Карабейка 

Н.П. 

Завочная вандроўка “Зямля – 

наш дом родны” 

2-4 12.03.2022 Гапановіч В.Г.  

Акцыя дапамогі састарэлым 

людзям “Дом без адзіноты”, 

“Клопат” 

 На працягу 

чвэрці 

Педагог-

арганізатар 

Акцыя “Ветэран жыве побач” 5-8 На працягу 

чвэрці 

 

 

Педагог-

арганізатар 

Выхаванне інфармацыйнай культуры 

Аглядавая інфармацыйныя 

гадзіны па старонкам журнала 
“Юны выратавальнік” 

19 студзеня – Дзень 

выратавальніка 

1-8 

 
 

20.01.2022 Класныя 

кіраўнікі 

Аглядавая інфармацыйныя 
гадзіны “Я – грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь” 

15 сакавіка – Дзень 

Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь 

1-11 15.03.2022 Класныя 
кіраўнікі 

Групавыя кансультацыі 

“Забеспячэнне бяспекі дзяцей у 

кіберпрасторы” (законныя 

 Студзень Педагог 

сацыяльны 



прадстаўнікі I –XI класаў) 

Групавая кансультацыя “Роля 

сям’іў правільным 

прафесіянальным 

самавызначэнні” (законныя 

прадстаўнікі вучняў IX,XI 

класаў) 

 Люты Педагог 

сацыяльны 

Групавая кансультацыя 

“Бесканфліктныя зносіны ў 

сям’і як фактар духоўна-

маральнага здароўя дзяцей” 

(законныя прадстаўнікі вучняў 

VIII-IX класаў) 

 Сакавік Педагог 

сацыяльны 

Духоўна-маральнае выхаванне. Полікультурнае выхаванне 

 ШАГ: “Гонар за Беларусь. Свет 
міжканфесіянальны, свет 

міжнацыянальны” 

8-11 27.01.2022 Класныя 
кіраўнікі 

 ШАГ: “Гонар за Беларусь. На 

варце нацыянальнай бяспекі і 
суверэнітэту” 

8-11 24.02.2022 Класныя 

кіраўнікі 

ШАГ: “Гонар за Беларусь. 

Чыстае навакольнае асяроддзе – 

ключ да здаровага жыцця” 

 

8-11 24.03.2022 Класныя 

кіраўнікі 

ШАГ: “Падпольная барацьба” 

 

9 13.01.2022  Ільіч А.У. 

ШАГ: “Баявая, дыверсійная і 

агітацыйна-прапагандысцкая 

дзейнасць партызан і 

падпольшчыкаў” 

9 20.01.2022 Ільіч А.У. 

 ШАГ: “Формы и метады 

барацьбы падпольшчыкаў” 

9 03.02.2022 Ільіч А.У. 

 ШАГ: “Дзейнасць АК, 

АУН,УПА” 

9 17.02.2022 Ільіч А.У. 

 ШАГ: “Карэнны пералом у 

ВАВ” 

9 03.03.2022 Ільіч А.У. 

 ШАГ: “Вызваленне Беларусі ад 

германскіх захопнікаў” 

9 17.03.2022 Ільіч А.У. 

Экалагічнае выхаванне 

Працоўная экалагічная акцыя 

“Птушкі ў кармушцы” 

 

7-9 Студзень Педагог 

сацыяльны 



Віктарына “Загадкі 

прыродазнаўча-матэматычных 

навук” 

5-7 22.01.2022 Шышла Т.В.  

Акцыя па добраўпарадкаванні 

тэрыторыі “Дыхай чыстым 

паветрам” 

5-11 На працягу 

года 

Намеснік 

дырэктара па 

ВР, 

класныя 

кіраўнікі 

Выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці  

і здаровага ладу жыцця 

 Да Дня выратавальника 

Беларусі спартыўныя старты 

“Смелыя і вынослівыя” 

 

1-11 15.01.2022 Настаўнік 

фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Спартыўныя конкурсы 

“Скакалка, абруч, мяч – нашы 

сяюбры” 

3-11 22.01.2022 Настаўнік 

фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Спартыўны конкурс  “Займіся 
спортам – стань першым”” 

1-11 29.01.2022 Настаўнік 
фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Дзень здароўя. Спартыўнае 
свята“Лыжня-2021” 

 

1-11 05.02.2022 Настаўнік 
фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Спартыўная эстафета “У 

здаровым целе-здаровы  дух” 

1-11 12.02.2022 Настаўнік 

фізічнай 
культуры і 

здароўя 

Спартыўна-гульнёвая праграма 

“Мы сябры са спортам” 

1-11 19.02.2022 Настаўнік 

фізічнай 
культуры і 

здароўя  

Спартландыя “А ну-ка 

хлопчыкі” 

5-11 26.02.2022 Настаўнік 

фізічнай 
культуры і 

здароўя 

Афармленне інфармацыйнага 

калажу  “ Я – супраць 

НАРКОТЫКАЎ” 

8-10 26.02.2022  Карабейка 

Н.П. 



Дзень здароўя. Спартыўнае 

свята “Моцны, лоўкі, смелы” 

1-11 12.03.2022 Настаўнік 

фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Раённы конкурс «Спасатели 

глазами детей»  
2-11 Студзень, 

люты 

Класныя 

кіраўнікі     

Раённы конкурс  «Школа 

безопасности-2022» 

 студзень Леберт В.І. 

Квэст-гульня “Сцежкамі 

здароўя” 

10-11 26.03.2022 Жук Н.А. 

Дэкада маральна-палавой 

асветы “Здаровая моладзь – 

здаровая нацыя” 

8-11 Сакавік Педагог 

сацыяльны 

Творчы конкурс для дзяцей і 

падлеткаў  «Выконваем законы 

дорог!» 

2-11 Сакавік Класныя 

кіраўнікі 

Прафілактычная акцыя 

“Стоп − спайс!” 

 

8-10 Сакавік Педагог 

сацыяльны 

Прававое выхаванне 

Прававы практыкум “Як не 
стаць ахвярай злачынства” 

7-9 22.01.2022 Педагог 
сацыяльны 

Дэкада прававой асветы 

 

5-11 Сакавік Педагог 

сацыяльны 

Конкурсна-забаўляльная 

праграма “Прававая мазаіка” 

6-9 05.02.2022 Педагог 

сацыяльны 

Прававое лато «Я, мае правы, 

Дзяржава» ў рамках 

святкавання Дня Канстытуцыі 

7-8 12.03.2022  Карабейка 

Н.П. 

Дзіцячы прававы сайт 

(www.mir.pravo.by) Адказнасць 
непаўналетні за парушэнне 

закону ў напрамку 

інфармацыйнай бяспекі 

(класныя гадзіны) 

5-8 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Прафілактычныя рэйды 

сумесна з прадстаўнікамі РАУС 

“Вольны час”, “Падлетак”, 

“Неблаганадзейная сям’я” 

 На працягу 

чвэрці 

Намеснік 

дырэктара, 

педагог 

сацыяльны 

Узаемадзеянне ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з сям'ёй 

Бацькоўская гасцёўня “Калі ў  Студзень Педагог 

http://www.mir.pravo.by/


сям’і “цяжкія бацькі”” сацыяльны 

Рэйды “Неблаганадзейная 

сям’я”, “Падлетак”, “Вольны 

час” 

1-11 На працягу 

чвэрці 

Намеснік 

дырэктара па 

ВР, 

педагог 

сацыяльны 

класныя 

кіраўнікі 

Бацькоўскі дзень. 

Індывідуальныя кансультацыі 

бацькоў 

 Па меры 

неабходнасц

і 

Адміністрацыя, 

педагог 

сацыяльны 

Групавыя кансультацыі 
“Забеспячэнне бяспекі дзяцей у 

кіберпрасторы” (законныя 

прадстаўнікі I –XI класаў) 

1-11 Студзень Педагог 
сацыяльны 

 

Групавая кансультацыя 
“Бесканфліктныя зносіны ў 

сям’і як фактар духоўна-

маральнага здароўя дзяцей” 

(законныя прадстаўнікі вучняў 

VIII-IX класаў) 

бацькі Сакавік Педагог 
сацыяльны 

 

Бацькоўская гасцёўня “Асновы 

маральнасці” 

бацькі Сакавік Педагог 

сацыяльны 

Удзел бацькоў у пасяджэннях 

Савета прафілактыкі 

бацькі На працягу 

чвэрці 

Намеснік 

дырэктара па 
ВР 

Класныя бацькоўскія сходы  бацькі На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Удзел бацькоў у падрыхтоўцы і 

правядзенні агульнашкольных і 

класных мерапрыемстваў 

бацькі На працягу 

чвэрці 

Намеснік 

дырэктара па 

ВР, 

класныя 

кіраўнікі 

Рэйд настаўніцка- бацькоўскага 

патруля 

 На працягу 

чвэрці 

Педагог 

сацыяльны 

Гутарка з бацькамі па 

прафілактыцы ДДТТ 

 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Агульнашкольны бацькоўскі 

сход “Як выхаваць патрыёта” 

Бацькі  Сакавік  Намеснік 

дырэктара па 

ВР, 

класныя 

кіраўнікі 



Эканамічнае, працоўнае і прафесійнае выхаванне 

Кансультаванне “Як правільна 

выбраць прафесію (IX, XI клас) 

 Люты Намеснік 

дырэктара па 

ВР 

Групавая кансультацыя “Роля 

сям’іў правільным 

прафесіянальным 

самавызначэнні” (законныя 

прадстаўнікі вучняў IX,XI 
класаў) 

 Люты Педагог 

сацыяльны 

Дэкада па прафарыентацыі 

 

 Сакавік Намеснік 

дырэктара па 

ВР 

Размяшчэнне на сайце 

інфармацыі па прафарыентацыі 

 На працягу 

года 

Намеснік 

дырэктара па 

ВР 

Цімураўскія акцыі “Ветэран 

жыве побач”, “Творым дабро на 

ўсёй зямлі” 

5 – 7 На працягу 

чвэрці 

педагог-

арганізатар 

Наведванне вучнямі 

прадпрыемстваў раёна 

8 - 11 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Эстэтычнае выхаванне 

Гутарка “Правіла паводзін 

вучняў” 

1-11 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Гутарка “Этыкет дома” 1-6 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Гутарка “Школьная форма 

дысцыплінуе. Зменны абутак. 

Змяшчае свае рэчы ў парадку. 

Школьная распранальня” 

1-11 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Гутарка “Дзелавы стыль 

аддзення” 

1-11 На працягу 

чвэрці 

Класныя 

кіраўнікі 

Віртуальная экскурсія “Сем 

цудаў Вілейшчыны” 

5-7 15.01.2022 Пташнік Н.П. 

Актуальныя аспекты забеспячэння сацыяльна-педагагічнай падтрымкі 
навучэнцаў і аказанне ім псіхалагічнай дапамогі 

Паседджанне савета 

прафілактыкі 

 
кожны 

месяц 

Адміністрацыя, 

педагог 

сацыяльны, 

класныя кіраўнікі 

Арганізацыя занятасці вучняў 

уліковых катэгорый у 

1-11  На 

працягу 

Педагог 

сацыяльны 



пазакласнай дзейнасці чвэрці класныя кіраўнікі 

Прафілактыка дарожна-

транспартнага траўматызма і 

правапарушэнняў на дарозе 

1-11 На 

працягу 

чвэрці 

Класныя кіраўнікі 

 

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце                     В.Я.Ляшковіч 
 


