
 

ПЛАН 

мерапрыемстваў  дзяржаўнай установы адукацыі  

“Сярэдняя школа № 22 г. Магілева” па папулярызацыі і пашырэнні  

сферы выкарыстання беларускай мовы на 2019/2020 навучальны год 

№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрмін 

выканання 

Адказныя 

Работа з вучнямі 

1. Дзень беларускага пісьменства і 

друку 

07 верасня Намеснік 

дырэктара по ВР 

2. Конкурс чытальнікаў вершаў  

Я.Коласа “Мой родны кут, як ты 

мне мілы…” 

лістапад Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

3. Знаемства з беларускімі народнымі 

святамі “Багач”, “Каляды”, 

“Масленка” і інш 

на працягу года Классныя 

кіраўнікі 

4. Акцыя “Гавары са мной па-

беларуску” (да дня роднай мовы) 

21 лютага Настаунікі 

беларускай мовы 

5. Удзел у рэспубліканскім конкурсе 

“Буслік” 

студзень /люты Намеснік 

дырэктара па ВР 

6. Удзел у школьных і раённых 

алімпіядах па беларускай мове і 

літаратуры 

на працягу года Намеснік 

дырэктара па ВР 

7. Выстава мастацкай літаратуры 

“Раю прачытаць” 

на працягу года Бібліятэкар 

8. Экскурсія ў школьны музей на працягу года Намеснік 

дырэктара па ВР 

9. Інфармацыйныя хвілінкі, 

прысвечаныя юбілярам 

на працягу года Настаўнікі 

беларускай мовы, 

класныя кіраўнікі 

10. Конкурс сачыненняў на працягу года Настаўнікі 

беларускай мовы 

11. Выставы літаратуры “Пісьменнікі-

юбіляры”, прысвечаныя юбілейным 

датам: 

Артура Вольскага 

Максіма Лужаніна 

Івана Чыгрынава 

Івана Навуменкі 

Рыгора Барадуліна 

Аляксея Пысіна 

на працягу года Бібліятэкар 

12. Падрыхтоўка і правядзенне  

мерапыемстваў, прысвечаных 

на працягу года Бібліятэкар, 

настаўнікі 



юбілейным датам беларускай мовы 

13. Конкурс чытальнікаў вершаў  

Я.Коласа “Мой родны кут, як ты 

мне мілы…” 

лістапад Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

14. Кніжная выстава “Чытаем па-

беларуску” 

на працягу года Бібліятэкар  

15. Класныя выхаваўчыя гадзіны. 

“Вучымся беларускасці ў класікаў” 

(135- годдзю з дня нараджэння 

Я.Коласа  прысвячаецца…) 

 

лістапад 

 

 

Класныя кіраўнікі 

16. Свята для самых маленькіх да 

Міжнароднага дня дзіцячай кнігі 

(сумесна з д/с № 35, № 70): 

«Як гэта выдатна – чытаць!» 

2 красавіка 

 

24-31 сакавікаа 

Настаўнікі 

малодшых класаў 

бібліятэкар 

17. Сустрэча з магілеўскай паэткай, 

сябра Беларускага саюза 

пісьменнікаў Сліўко М.А. “Радасць 

сустрэчы” 

21 лютага Настаўнік 

малодшых класаў 

Конанава В.Д. 

18. Акцыя “Беларускамоўны чацвер” кожны трэці 

чацвер месяца 

Настаунікі 

беларускай мовы 

19. Тыдзень беларускай мовы “З 

любоўю да роднага слова” 

люты Кіраўнік 

метадычнага 

аб’яднання, 

настаўнікі 

беларускай мовы 

20. Класныя гадзіны “Родная мова - 

крыніца празрыстая” 

на працягу года Класныя кіраўнікі 

21. Турнір-віктарына “Вандроўка ў 

родную мову” 

студзень- 

снежань 

 

Бібліятэкар 

22. Конкурсная праграма "Ведай і 

шануй беларускую мову" 

кастрычнік Бібліятэкар 

23. Выстава «Магілёўшчына – мой 

родны край!..» (2018–2020 — Год 

малой радзімы) 

 

снежань Бібліятэкар 

24. Мультымедыйная фота-вандроўка 

«Магілёў на далоні». 

 

кастрычнік Бібліятэкар 

25. Славарны квэст «Мова родная – 

сябруй са мной». 

лістапад Бібліятэкар 

26. Краязнаўчая бібліятусоўка «Мне 

дораг край, дзе я нарадзіўся»  

снежань-красавік Бібліятэкар 

27. Акцыя «Чытаю родныя радкі...» снежань Бібліятэкар 

28. Віртуальная выстава «Жывапісец 

Магілёўскага краю» 

(да 105-годдзя беларускага мастака 

П.В.Масленікава)  

студзень Бібліятэкар 

29. Час паэзіі «Слаўлю цябе, родная люты Бібліятэкар 



мова!» (21лютага – Міжнародны 

дзень роднай мовы). 

30. Кніжная выстава «Дзень Памяці. 

Дзень гонару. Дзень 

Незалежнасці»  

ліпень Бібліятэкар 

31. Выпуск літаратурных  

інфармацыйных лістовак “Мая 

Беларусь” 

на працягу года Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

Работа з настаўнікамі 

1. Пасяджэнне метадычнага аб’яднання 

настаўнікаў па папулярызацыі і 

пашырэнні сферы выкарыстання 

беларускай мовы 

па плану 

метадычнага 

аб’яднання 

Кіраўнік 

метадычнага 

аб’яднання 

2. Удзел настаўнікаў у семінарах, 

канферэнцыях і інш. мерапрыемствах 

на працягу года Намеснік 

дырэктара па ВР 

3. Падрыхтоўка і правядзенне тыдня 

беларускай мовы 

люты Намеснік 

дырэктара па ВР, 

кіраўнік 

метадычнага 

аб’яднання, 

настаўнікі 

4. Публікацыі на школьны сайт,СМІ на працягу года Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

вучні 

5. Тэматычныя мерапрыемствы сумесна 

з бібліятэкамі горада, д/с № 35, № 70 

на працягу года Намеснік 

дырэктара па ВР, 

настаўнікі 

Работа з бацькамі 

1. Правядзенне бацькоўскіх сходаў па 

дадзенай тэматыцы 

па графіку Намеснік 

дырэктара па ВР 

2. Выхад настаўнікаў з лекцыямі на 

прадпрыемства “Лакаматыўнае 

дэпо” 

2-ое паўгодзе Намеснік 

дырэктара па ВР 

3. Выпуск літаратурных  

інфармацыйных лістовак для 

бацькоў  “Мая Беларусь”  

на працягу года Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

4. Анкетаванне “Мае адносіны да 

роднай мовы” 

на працягу года Класныя кіраўнікі 

 

Кіраўнік установы адукацыі                                                   В.А.Патапенка 

 


