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ЭКЗАМЕНЫ:
ПА АДНЫМ ВУЧНI ЗА ПАРТАЙ

Навучэнцаў 9 i 11 класаў, якiя падчас
iспытаў хварэюць на COVID-19 або
з'яўляюцца кантактамi першага ўзроўню, вызваляць ад экзаменаў. Адзнакi
ў атэстат такiм дзецям выставяць па
вынiках гадавых адзнак. Такая норма
ўтрымлiваецца ў пастанове Мiнiстэрства адукацыi ад 26 мая № 101.
Падчас правядзення выпускных экзаменаў
гарадскiя, раённыя, занальныя i раённыя ў
гарадах цэнтры гiгiены i эпiдэмiялогii будуць
перадаваць у аддзел цi ўпраўленне адукацыi
мясцовага выканкама спiсы навучэнцаў, якiя
маюць iнфекцыю, выклiканую COVID-19, а
таксама звесткi пра навучэнцаў, якiя знаходзяцца ў самаiзаляцыi. «На падставе атрыманай iнфармацыi мясцовыя органы кіравання
адукацыяй адукацыi падрыхтуюць адпаведны
загад i аператыўна давядуць яго да ведама
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыi. Вучням
у дакументы аб адукацыi будуць выстаўлены
гадавыя адзнакi», — паведамiлi ў прэс-службе
галоўнага адукацыйнага ведамства.
Бацькi могуць удакладнiць звесткi пра
навучэнцаў, якiя падлягаюць вызваленню
ад выпускных экзаменаў, у тэрытарыяль-
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ных цэнтрах гiгiены i эпiдэмiялогii, аддзелах
i ўпраўленнях па адукацыi мясцовага выканкама. Астатнiя дзеяннi — за мясцовымi органамi кiравання адукацыi.
Пры правядзеннi выпускных экзаменаў
усiм установам агульнай сярэдняй адукацыi
рэкамендавана забяспечыць захаванне санiтарна-эпiдэмiялагiчных патрабаванняў —
у прыватнасцi, прадугледзець у месцах
правядзення выпрабаванняў наяўнасць антысептыкаў i сродкаў iндывiдуальнай аховы,
арганiзаваць iспыты ў памяшканнях вялiкай
плошчы i забяспечыць iх належны санiтарны
стан. Кабiнеты i мэбля ў iх (парты перш за ўсё)
павiнны быць старанна вымытыя. Памяшканнi
трэба добра праветрыць. Неабходна таксама
забяспечыць рассаджванне ў навучальных
кабiнетах па адным вучнi за партай цi прадугледзець дзяленне класа на дзве групы для
рассаджвання ў двух кабiнетах.
Пры правядзеннi экзаменаў у вуснай форме неабходна скласцi графiк прыходу навучэнцаў на экзамен, каб пазбегнуць iх скаплення. «Можна, напрыклад, папярэдне разбiць iх
на групы па пяць чалавек. Неабходна выключыць знаходжанне ў вучэбных кабiнетах, дзе
праводзяцца выпускныя экзамены, староннiх

людзей. Знаходзiцца там могуць толькi члены
экзаменацыйнай камiсii, якiм рэкамендавана выконваць масачны рэжым падчас правядзення iспыту», — дадалi ў ведамстве.
Пра абавязковы масачны рэжым для навучэнцаў не паведамляецца.
Нагадаем, iспыты ў беларускiх школах
пройдуць з 1 да 9 чэрвеня. Для навучэнцаў
9 класаў вызначаны тры даты — 2, 4 i 9 чэрвеня. У гэтыя днi выпускнiкi базавай школы
напiшуць дыктоўкi па беларускай i рускай
мовах i выканаюць кантрольную работу па
матэматыцы. Для вучняў 11 класаў таксама
ўстаноўлены тры даты для здачы пiсьмовых
экзаменаў — 1, 3 i 5 чэрвеня. Адзiнаццацiкласнiкi будуць пiсаць пераказ па беларускай
або рускай мове (у залежнасцi ад свайго
выбару), выканаюць кантрольную работу па
матэматыцы, а таксама здадуць у вуснай
форме выпускныя экзамены па гiсторыi Беларусi i замежнай мове. Што датычыцца канкрэтнага раскладу з указаннем, у якi дзень i
па якiм менавiта вучэбным прадмеце пройдзе экзамен, то ён складаецца непасрэдна
ў самой школе, гiмназii або лiцэi.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ПРАВЯДЗЁМ КАНIКУЛЫ БЯСПЕЧНА!

Да гэтага дзяцей i iх бацькоў заклiкаюць шматлiкiя службы
Сёлета на аб'ектах чыгункi
ў краiне загiнула двое дзяцей, за аналагiчны перыяд
мiнулага года — дзесяць.
На аўтамабiльных дарогах
пацярпела пяць непаўналетнiх, 133 атрымалi траўмы. Асноў най пры чы най
няшчасных вы падкаў паранейшаму застаецца iгнараванне элементарных мер
бяспекi. Пра гэта расказаў
старшы iнспектар па асаблiвых даручэннях упраўлення
арганiзацыi забеспячэння
грамадскай бяспекi на аб'ектах транспарту Мiнiстэрства
ўнутраных спраў Уладзiмiр
СЯСIЦКI.
— Прафiлак тыка дзiцячага
траўматызму — галоўная задача
перад летнiмi канiкуламi як для педагогаў, так i для бацькоў. Па статыстыцы, 80 працэнтаў усiх ДТЗ,
у якiх пацярпелыя — непаўналетнiя, здараюцца па вiне дарослых.
Больш за палову здарэнняў ад-

былося тады, калi дзецi былi ў
якасцi пешаходаў, крыху больш
за 40 працэнтаў — калі яны былi пасажырамi (дарэчы, амаль у
палове выпадкаў іх перавозiлi з
парушэннямi патрабаванняў заканадаўства). На сёння супрацоўнiкамi ДАI ў школы для дзяцей
перададзена больш за 20 тысяч
лiстовак з асноўнымi правiламi
бяспекi на дарогах. Супрацоўнiкi падраздзялення транспартнай
мiлiцыi i РАУС на перыяд летнiх
канiкул будуць забяспечваць ахову грамадскага парадку паблiзу
чыгуначных пуцей, плануецца суправаджэнне большасцi цягнiкоў,
што курсiруюць да месцаў масавага адпачынку. Асаблiвая ўвага
будзе звяртацца на забеспячэнне
бяспекi дзяцей на гэтых аб'ектах.
У краiне цяпер пра ходзiць
традыцыйная акцыя «Увага —
дзецi!», якая працягнецца да
5 чэрвеня, расказаў прадстаўнiк
галоўнага ўпраўлення Дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспек-

цыi мiлiцыi грамадскай бяспекi
Мiнiстэрства ўнутраных спраў
Станiслаў САЛАВЕЙ.
— Яна скiравана на праблему забеспячэння бяспекi дзяцей
на дарозе, павышэння ўзроўню
адказнасцi бацькоў i кiроўцаў.
Дзяржаў таiнспекцыя заклiкае
апошнiх быць вельмi ўважлiвымi
пры руху паблiзу дзiцячых устаноў, праездзе нерэгуляваных пешаходных пераходаў, прыпынкаў
грамадскага транспарту i асаблiва ў дварах. У мэтах прадухiлення траўматызму непаўналетнiх
у днi правядзення спецыяльных
мерапрыемстваў рух транспартных сродкаў у светлы час сутак
павiнен ажыццяўляцца з уключаным блiзкiм святлом фар. Да
таго ж iнспектары ДАI правядуць
рэйды, дзе ўвага будзе ўдзяляцца
выкананню кiроўцамi хуткаснага
рэжыму, правiл праезду пешаходных пераходаў i бяспечнай перавозкi дзяцей. Акрамя таго, у летнi
перыяд Дзяржаўтаiнспекцыя ак-

тыўна развiвае i ўжо выкарыстоўвае дыстанцыйнае навучанне
дзяцей у школах. Падчас рэйдаў
супрацоўнiкi ДАI расказваюць непаўналетнiм аб правiлах бяспекi,
праводзяць паўнавартасныя ўрокi.
Самыя цяжкiя траўмы дзецi
атрымлiваюць пры падзеннi з
вышынi, расказаў галоўны пазаштатны дзiцячы траўматолаг-артапед Камiтэта па ахове здароўя Мiнгарвыканкама
Станiслаў ТРАЦЦЯК. «Катанне
на ролiках, веласiпедах — адзiн
з любiмых дзiцячых заняткаў летам. Гэта добра, але многiя бацькi эканомяць на налакотнiках,
накаленнiках i падобных рэчах,
што няправiльна. Яны таксама
павiнны нагадаць школьнiкам,
што небяспечна рабiць сэлфi на
дахах i лазiць па закiнутых будынках. Сачыце за тым, каб каля
акон не стаяла нiякая мэбля, з
якой малое дзiця можа забрацца
на падаконнiк».
Дар'я ШЛАПАКОВА.

Надвор'е

ЦЫКЛОН
З БАЛКАН
Гэтымi днямi на нашу
тэрыторыю выпадзе
чарада выпрабаванняў:
моцныя дажджы,
навальнiцы i ўраганны вецер
Вось ужо ў апошнiя днi мая надвор'е
насвавольнiчае! А ўсё таму, што
балканскi цыклон, нацэлiўшыся на
суседнюю Украiну, ужо сёння накрые Беларусь палямi дажджавых
аблокаў i iстотна павялiчыць узровень ападкаў, паведамляюць спецыялiсты Рэспублiканскага цэнтра
гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лю радыеактыўнага забруджвання i манiторынгу навакольнага асяроддзя
Мiнпрыроды.
Сёння ўмовы надвор'я ў краiне вызначаць актыўныя атмасферныя франты ад
паўднёвага цыклону, цэнтр якога ў дзённыя гадзiны будзе знаходзiцца памiж Гомелем i Чарнiгавам. Удзень на большай
частцы тэрыторыi краiны прагназуюць
моцныя дажджы, месцамi навальнiцы.
У найблiжэйшыя выхадныя наша краiна
трапiць пад уплыў актыўных маларухомых
атмасферных франтоў ад таго ж цыклону,
цэнтр якога перамесцiцца на Бранскую
вобласць. У суботу на большай частцы
тэрыторыi краiны пройдуць працяглыя
дажджы, удзень па паўднёва-ўсходняй
частцы — месцамi моцныя. У асобных раёнах чакаюцца навальнiцы. Вецер будзе
паўночна-заходнi, паўночны ўмераны, уначы па захадзе, удзень на большай частцы тэрыторыi — моцны парывiсты. Уначы
прагназуецца ад плюс 8 да плюс 15 градусаў, удзень — 13—20 цяпла, па паўночным
усходзе — да плюс 23 градусаў.
Непагадзь чакаецца i ў нядзелю.
У апошнi дзень мая будзе воблачна, удзень
з праясненнямi. Часам чакаюцца дажджы,
уначы месцамi моцныя лiўнi. У асобных
раёнах прагрымяць навальнiцы. Вецер будзе паўночна-заходнi, на большай частцы тэрыторыi — моцны парывiсты. Тэмпература паветра складзе 8—15 цяпла,
удзень — ад плюс 15 да плюс 20 градусаў,
па поўначы краiны — да 22 цяпла.
Паводле папярэднiх прагнозаў айчынных сiноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня
атмасферны цiск вырасце, аблокаў i дажджоў стане менш, вецер пачне сцiхаць.
У панядзелак чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькi ў
асобных раёнах па паўднёвым усходзе краiны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер прагназуецца паўночна-ўсходнi ўмераны. Уначы будзе ад плюс 6 да плюс 12 градусаў, удзень — 14—21 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

Гiсторыi жывая нiтка
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
...Амаль кожны дзень у творчай лабараторыi Гродзенскага АМЦНТ шумiць вертыкальны ткацкi станок, аналагаў якому ў Беларусi няма. Яго яшчэ ў сярэдзiне мiнулага
стагоддзя перарабiў з традыцыйных кроснаў
вядомы майстар-тэкстыльшчык Фелiкс Шунейка, а цяпер тэхналогiю захоўваюць i перадаюць вучням яго дзецi. Алена Шунейка,
якая амаль 40 гадоў працуе ў традыцыях так
званага падвойнага i аднабаковага пераборнага ткацтва, упэўненая: кожны габелен,
нават зроблены па адным макеце, — рэч
штучная i непаўторная. «Стварэнне палатна
сваiмi рукамi — гэта творчасць, дзякуючы
якой майстар не толькi зберагае традыцыi,
але i дадае ў кожны выраб частку ўласнай
душы i светапогляду», — разважае захавальнiца ўнiкальнага ткацкага рамяства.
Работа, у якой Алене Фелiксаўне дапамагае маладая калега Юлiя Барадзiна, вымагае
цярпення i ўвагi, бо нiткi закладваюцца
не чаўнаком, а рукамi, i можна перадаць на
габелене нават дробныя дэталi. Добра, калi
атрымлiваецца выткаць два — два з паловай сантыметры палатна ў дзень, а бывае,
што трэба спускацца на некалькi радоў назад

i перарабляць. Многае залежыць i ад нiтак
(а яны ў карцiне амаль усе натуральныя) —
тоўстых iдзе менш, тоненькiх нашмат больш.
Але галоўнае, кажуць ткачыхi, — знайсцi
падыходзячы колер. «Бывае, на палiтры
фарбаў не адразу патрэбныя падбярэш, а
тут нiткi, — заўважае вядучы метадыст
па выяўленчым i дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Юлiя БАРАДЗIНА. — Таму
збiралi iх, дзе толькi знаходзiлi — i самi па
засеках парылiся, знайшлi, напрыклад, нiткi, якiя фарбаваў яшчэ бацька Алены Фелiксаўны — прайшло ўжо 50 гадоў, а яны трывалыя i якасцi не страцiлi. Некаторыя нiткi
дарылi, шмат маленькiх рознакаляровых
клубкоў прыносiлi калегi, хтосьцi нават кофты распускаў!»
Нiжняя частка палатна памерам 1,5х2 метры паказвае падзеi Вялiкай Айчыннай вайны — тут франтавыя замалёўкi, партызанскiя буднi i, канешне, святкаванне Перамогi.
Сярэдняя адлюстроўвае пасляваеннае адраджэнне краiны, аднаўленне i наладжванне быту вёсак i гарадоў. У верхняй, самай
светлай, частцы знаходзяцца знакавыя архiтэк турныя помнiкi Беларусi: Холмскiя вароты ў Брэсцкай крэпасцi, Трыумфальная
арка ў Магiлёве, Фарны касцёл у Гродне,
Петрапаўлаўскi сабор у Гомелi, гарадская

ратуша Вiцебска i абелiск Перамогi ў Мiнску. У кожным сюжэце вока чапляецца за
карпатлiва i з душой прапрацаваныя дэталi:
маленечкiя медалi на грудзях салдат Вялiкай
Айчыннай вайны, пэндзаль i палiтра ў руках
мастака, промнi на зорцы, што вянчае абелiск... Аб'ядноўвае ж кампазiцыю, паводле
задумы аўтара эскiза, прафесара Беларускай дзяржаўнай акадэмii мастацтваў Яўгена
Шунейкi, непадуладная часу цэнтральная
выява Мацi-Беларусi, на руках у якой дзiця
з птушкай — сiмвал будучынi.
— Яшчэ ў лютым мы абвясцiлi ў сацыяльных сетках конкурс на найлепшую назву для
габелена, — расказвае загадчык аддзела традыцыйнай культуры Гродзенскага АМЦНТ Вольга ШЛАВЯНЕЦ. — Водгук
аказаўся нават крыху нечаканы: атрымалi 96 варыянтаў назвы. Канчатковы варыянт — пераможцу конкурсу — «Гiс торыi
жывая нiць» — выбiралi калегiяльна, з улiкам меркавання самiх майстрых, якiм вельмi
хацелася, каб назва перадавала сутнасць
iх працы.
Цяпер ужо распачаўся трэцi, апошнi этап
работы. Ткачыхi ў адзiн голас кажуць, што
«спяшаюцца павольна», але пастараюцца
завяршыць эксклюзiўны габелен да канца
чэрвеня, каб на Дзень Незалежнасцi прад-

ставiць яго для ўсiх ахвотных. Калi i дзе адбудзецца прэзентацыя — з улiкам бягучай
эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi гэтае пытанне пакуль не вырашана, хоць, безумоўна, аўтарам тканай карцiны — прысвячэння Перамозе хацелася б, каб iх падарунак Радзiме
ўбачылi i ацанiлi як мага больш беларусаў
i замежнiкаў. Але ўжо дакладна вядома,
што аў тар назвы, iмя якога абвесцяць на
прэзентацыi работы, атрымае спецыяльны
памятны падарунак ад Гродзенскага абласнога цэнтра метадычнай творчасцi. А пакуль
што з усiмi этапамi рэалiзацыi праекта, а
таксама са шматлiкiмi майстар-класамi па
дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, якiя
распрацавалi цэнтры культуры i дамы рамёстваў Гродзеншчыны, можна пазнаёмiцца
дыстанцыйна — на сайце http://gromc.by i ў
сацыяльных сетках Гродзенскага абласнога
метадычнага цэнтра народнай творчасцi.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота дадзена
ДУК «Гродзенскi АМЦНТ».

