
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар дзяржаўнай 

установы адукацыі 

“Гімназія г. Дзяржынска” 

(подпіс) Л.С. Паўхлеб 

21.03 2022 
 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

па арганізаваным завяршэнні 2021/2022 навучальнага года і падрыхтоўцы да 

правядзення выніковай атэстацыі і выпускных экзаменаў па завяршэнні 

навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі 

дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія г. Дзяржынска” 
 

№ 
п/п 

Мерапрыемствы 
Тэрмін 

выканання 
Адказныя 

1.  Правядзенне нарады з настаўнікамі па 

вывучэнні Правіл атэстацыі, пераводу, 

арганізацыі выпускных экзаменаў і 

выпуску навучэнцаў 

сакавік, 2022 Дырэктар гімназіі  

Паўхлеб Л.С., намеснік 

дырэктара па вучэбнай 

рабоце Захарава Л.І. 

2.  Аказанне псіхалагічнай дапамогі 

педагога-псіхолага ў падрыхтоўцы і 

здачы выпускных экзаменаў 

на працягу 

навучальнага 

года 

Педагог-псіхолаг 

Гаршкова К.А. 

3.  Азнаямленне вучняў 9, 11 класаў, іх 

бацькоў з Правіламі атэстацыі, 
пераводу, арганізацыі выпускных 

экзаменаў і выпуску навучэнцаў 

красавік, 2022  Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 
Захарава Л.І. 

4.  Кантроль за выкананнем вучэбных 

праграм у выпускных класах, 

аб’ектыўнасць выстаўлення адзнак, 
вядзенне гімназічнай дакументацыі 

красавік, 2022  Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

5.  Удакладненне спісаў навучэнцаў, 

кандыдатаў на залаты (сярэбраны) 

медаль, пасведчанні з адзнакай 

да 20.04. 2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

6.  Узгадненне склада экзаменацыйных 
камісій ва ўпраўленні па адукацыі, спорце і 

турызме 

да 14.05.2022  Намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

7.  Падрыхтоўка і зацвярджэнне расклада 

выпускных экзаменаў, азнаямленне 
настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў 

да 14.05.2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 
Захарава Л.І. 

8.  Маніторынг падрыхтаванасці класаў, 

вугалкоў ў дапамогу вучням па 

падрыхтоўцы да экзаменаў 

да 15.04.2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І., класныя 

кіраўнікі 

9.  Правядзенне педсаветаў аб пераводзе 

вучняў 1- 8, аб допуску вучняў 9, 11 

класаў да здачы выпускных экзаменаў 

30-31.05.2022 Дырэктар гімназіі 

Паўхлеб Л.С. 
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10.  Маніторынг вучняў 11-х класаў па 
выбары экзамену 

да 25.04.2022  Намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

11.  Кантроль за своечасовым  

забеспячэннем бланкамі аб агульнай 

базавай адукацыі і агульнай сярэдняй 
адукацыі 

да 01.06. 2022 Дырэктар гімназіі 

Паўхлеб Л.С.  

12.  Прадастаўленне ва ўпраўленне па 

адукацыі, спорце і турызме інфармацыі 

па выніках заканчэння 2021/2022 

навучальнага года 

30.05.2022 Кіраўніцтва гімназіі 

13.  Забеспячэнне навучэнцаў 

экзаменацыйнымі білетамі для 

выпускных экзаменаў, зборнікамі 

экзаменацыйных матэрыялаў 

да 20.05.2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

14.  Вывучэнне дакументацыі, журналаў, 
асабовых спраў вучняў 9, 11 кл. 

да 25.05.2022 Кіраўніцтва гімназіі 

15.  Своечасовая падрыхтоўка дакументаў  

на выпускнікоў, вызваленых па стане 

здароўя ад выпускных экзаменаў і 
прадастаўленне  іх ва ўпраўленне па 

адукацыі, спорце і турызме 

да 11.05.2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

16.  Вывучэнне асноўных правіл 

правядзення выпускных экзаменаў 

членамі экзаменацыйнай камісіі 

да 20.05.2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

17.  Кантроль за падрыхтоўкай 

тэлерадыёапаратуры, памяшканняў для 

правядзення выпускных экзаменаў, 

праштампаванай паперы  

да 30.05.2022 Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

18.  Запаўненне базы даных праграмнага 
комплекса “Параграф” па выніках 

2020/2021 навучальнага года 

да 01.06.2022 Класныя кіраўнікі, 
намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л. І. 

19.  Правядзенне педсавета па выніках 

выпускных экзаменаў у 9, 11 класах 

09.06.2022 Дырэктар гімназіі 

Паўхлеб Л.С.  

20.  Правядзенне нарады з камісіяй па 

выпісцы дакументаў па завяршэнні 

навучання і выхавання на ІІ і ІІІ 

ступенях агульнай сярэдняй адукацыі 

да 31.05.2022 Дырэктар гімназіі 

Паўхлеб Л.С., намеснік 

дырэктара па вучэбнай 

рабоце Захарава Л.І. 

21.  Выпіска дакументаў па завяршэнні 
навучання і выхавання на ІІ і ІІІ 

ступенях агульнай сярэдняй адукацыі 

09.06.2022, 
11.06.2022 

 Намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

22.  Своечасовае  прадастаўленне ва 

ўпраўленне па  адукацыі, спорце і 

турызме дакументаў на выпускнікоў, 
якія прэтэндуюць на ўзнагароду 

залатым або сярэбраным медалямі 

08.06.2022  Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л.І. 

23.  Падрыхтоўка да ўрачыстай лінейкі да 10.06.2022 Намеснік дырэктара па 
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школ Дзяржынскага раёна і выпускнога 
балю 

выхаваўчай рабоце 
Паўлоўская С.І. 

24.  Правядзенне выпускнога балю 

 

10.06.2022 Кіраўніцтва гімназіі 

25.  Прадастаўленне аналітычнай 

інфармацыі па арганізацыі і 
правядзенні выніковай атэстацыі 

выпускнікоў 9 – 11 класаў у гімназіі 

да 11.06.2022  Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 
Захарава Л.І. 

26.  Кантроль за арганізацыяй правядзення 

медыцынскай практыкі і  вучэбна-

палявых збораў для навучэнцаў 10-х 
класаў 

01.06-

09.06.2022 

Намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

Захарава Л. І., кіраўнік 
ваенна-патрыятычнага 

выхавання Сяргееў 

Д.А. 

 

 

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце (подпіс) Л. І. Захарава 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Захарава 77091 


