
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 декабря 2011 г. № 283 

Об утверждении Положения об учреждении общего среднего 

образования 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 

февраля 2014 г. № 9 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 

8/28415 от 11 марта 2014 г. ) ; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 

апреля 2014 г. № 38 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28641 

от 06.05.2014 г. ) ; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 

ноября 2017 г. № 148 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 

8/32643 от 22 декабря 2017 г. ) ; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 3 

марта 2018 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/32951 

от 27 марта 2018 г. ) ; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 2 

декабря 2019 г. № 180 (зарегистрировано в Государственном реестре - № 

8/34889 от 16.12.2019 г.) - внесены изменения и дополнения, вступившие в 

силу 20 декабря 2019 г., за исключением изменений и дополнений ; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 2 

декабря 2019 г. № 180 (зарегистрировано в Государственном реестре - № 

8/34889 от 16.12.2019 г.) - внесены изменения и дополнения, вступившие в 

силу 20 декабря 2019 г. и 1 сентября 2020 г .; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 6 

августа 2020 г. № 214 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 

8/35724 от 17 августа 2020 г. ) ; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 

ноября 2021 г. № 243 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 

8/37397 от 3 декабря 2021 г. ) 

  

На основании абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О передаче полномочий 

Правительства Республики Беларусь по принятию (опубликованию) нормативных 

актов в соответствии с Кодексом об образовании» : 

1. Утвердить Положение об учреждении общего среднего образования 

(прилагается). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Министр С.А.Маскевич 

  

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр обороны 

Республики Беларусь 

– генерал-лейтенант. 

Ю.В. Жадобин 

24.11.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.И. Жарко 

28.10.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Заместитель Министра 

культуры 

Республики Беларусь 

VI Кураш 

05.08.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр 

по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

ЮА Ващенко 

17.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

УР Цалка 

08.08.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр спорта и туризма 

Республики Беларусь 

А.Л. Качан 

08.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Первый заместитель Министра 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

ПП Грушник 

04.08.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр внутренних дел 

Республики Беларусь 

А.Н. Кулешов 

17.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Первый заместитель 

Министра финансов 

Республики Беларусь 

У. В. Амарин 

20.12.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Министр экономики 

Республики Беларусь 

М.Г. Снапков 

17.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Председатель Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь 

И.А. Рачковский 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

председатель 

Брестского 

облисполкома 

К.А.Сумар 



20.12.2011 08.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Первый заместитель 

председателя 

Витебского 

облисполкома 

Ю. Г. Наватский 

08.02.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

председатель 

Гомельского 

облисполкома 

ЮА Дворник 

03.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Председатель 

Гродненского 

облисполкома 

СБ Шапиро 

08.08.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Председатель 

Минского 

облисполкома 

БВ Батура 

03.08.2011 

    

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Председатель 

Могилевского 

облисполкома 

ПМ Рудник 

08.08.2011 

СОГЛАСОВАННЫЙ 

Председатель 

Мингорисполкома 

_ 

М.А. Ладуцкая 

04.08.2011 

  

  
ОДОБРЕННЫЙ 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

20.12.2011 № 283 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении общего среднего образования 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

общеобразовательных учреждений среднего образования и приема (зачисления) лиц 

для получения общего среднего образования, за исключением Суворовского училища, 

кадетского училища, общеобразовательной школы - училища олимпийского резерва, 

если иное не установлено Республикой Беларусь. Настоящее 

Положение обязательно для применения другими образовательными учреждениями 

в части организации образовательного процесса при реализации 

ими образовательных программ.общее среднее образование. 
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2.  Учреждение общего среднего образования осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании , 

настоящим Положением , иными актами законодательства и своим уставом. 

3. Предметом деятельности учреждения общего среднего образования является 

реализация образовательных программ общего среднего образования, образовательной 

программы дошкольного образования, образовательной программы среднего 

специального образования, обеспечивающих квалификацию специалиста со средним 

специальным образованием, образовательных программ специального образования. 

образовательная и детская образовательная программа молодежь, образовательная 

программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), программы 

воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, программы воспитания детей, нуждающихся в реабилитации. 

Виды общеобразовательных учреждений общего образования, образовательные 

программы основного образования, образовательные программы дополнительного 

образования, образовательные программы, реализуемые общеобразовательными 

учреждениями соответствующего вида, определяются статьей 156 Кодекса об 

образовании Республики Беларусь. 

4. Создание, реорганизация и ликвидация учреждений общего среднего 

образования осуществляются в порядке, установленном законодательством. 

5.  Государственная аккредитация учреждения общего среднего образования на 

соответствие заявленному виду, подтверждение государственной аккредитации 

учреждения общего среднего образования на соответствие заявленному виду 

осуществляются в порядке, установленном законодательством . 

6. Учреждение общего среднего образования в части, не урегулированной 

настоящим Положением, находится в ведении : 

при реализации образовательной программы дошкольного 

образования законодательством, определяющим порядок 

организации образовательного процесса в образовательных учреждениях при 

реализации образовательной программы дошкольного образования и приема в них лиц 

для получения дошкольного образования; 

при реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей квалификацию специалиста со средним специальным образованием , 

законодательством, определяющим порядок организации образовательного процесса в 

организациях образования при реализации образовательных программ среднего 

специального образования и зачисления (зачисление); 

при реализации образовательных программ специального 

образования законодательством, определяющим порядок 

организации образовательного процесса в организациях образования при реализации 

образовательных программ специального образования; 

при реализации образовательной программы дополнительного образования детей 

и молодежи законодательством, определяющим порядок 
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организации образовательного процесса в организациях 

образования при реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи и приема в них лиц для получения дополнительных 

воспитание детей и молодежи; 

при реализации образовательной программы профессиональной подготовки 

рабочих (служащих) законодательством, определяющим порядок 

организации образовательного процесса в организациях образования при 

реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих); 

при реализации образовательных программ законодательством, определяющим 

порядок организации образовательного процесса в образовательных организациях при 

реализации программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в общественно опасных ситуациях, программ воспитания детей в 

необходимость реабилитации. 

7. Оказание медицинской помощи учащимся в учреждении общего среднего 

образования осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

8. Статистическийотчетность учреждения общего среднего образования 

представляется в соответствии с законодательством. 

9.  Учреждение общего среднего образование обеспечивает накопление , учет, 

хранение и использование архивных документов в соответствии с 

требованиями законодательства в области архивного дела и делопроизводства. 

10.  Учреждение общего среднего 

образования вправе осуществлять экспериментальную и 

инновационную деятельность в соответствии с законодательством. 

11.  Учреждение общего среднего 

образования вправе осуществлять международное сотрудничество в соответствии с 

законодательством. 

11 
1
 . Заведение общего среднего образования вправе передавать функции по 

обеспечению деятельности государственным учреждениям, созданным 

исполнительными комитетами областного и базового территориального уровней, для 

обеспечения деятельности подведомственных ему бюджетных организаций. 

12.  Контроль за обеспечением качества образования в учреждении общего 

среднего образования осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

13.  Учреждение общего среднего образования осуществляет самоконтроль за 

обеспечением качества образования в соответствии с законодательством. 

14. Финансирование государственных и частных учреждений общего среднего 

образования, осуществление приносящей доход деятельности, расходование средств, 

полученных учреждениями общего среднего образования от этой деятельности, а 

также формирование учредителями материально-технической базы учреждений 



общего среднего образования общее среднее образование и его возобновление в 

соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 2 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.  Учреждение общего среднего образования может иметь в своей 

структуре обособленные подразделения и структурные подразделения . 

16. К 

обособленным  подразделениям общеобразовательных учреждений относятся филиал , 

представительство, иное обособленное подразделение , которые создаются и 

осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством . 

17. В состав структурных подразделений учреждения общего среднего 

образования входят библиотека, общежитие, отделение, пункт коррекционно-

педагогической помощи, учебно-консультационный пункт, учебно-опытный участок 

(ферма), ресурсный центр, производственный цех, мастерская, мастерская трудового 

обучения и профориентации, центр дослужебной подготовки, лагерь, другие 

структурные подразделения. 

Структурное подразделение может быть создано как отдельное подразделение. 

Структурные подразделения создаются и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством, настоящим Положением , уставом учреждения 

общего среднего образования , положением 

о соответствующем структурном подразделении , которое 

утверждает руководитель учреждения общего среднего образования. . 

18. Учреждение общего среднего образования, за исключением школы-интерната 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - школа-

интернат), гимназии-интерната, санатория-интерната, вечерней школы, яслей-сада - 

начальной школы, детского сада - начальная школа, межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профориентации (далее - 

межшкольный учебно-производственный комбинат), межшкольный учебно-

производственный центр дослужебной подготовки могут иметь в своей структуре 

общежитие. 

19. В целях организации образовательного процесса при реализации 

образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей 

получение квалификации специалиста со средним специальным образованием , в 

структуре основной школы - колледжа искусств может быть создано отделение, 

средняя школа - колледж искусств, гимназия - колледж искусств. Данное 

структурное подразделение создается и осуществляет деятельность в соответствии 

с Положением об учреждении среднего специального образования, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. 

№ 106. 

https://bii.by/tx.dll?d=220834&a=1#a1


20. Учебно-опытный участок (ферма) - структурное подразделение учреждения 

общего среднего образования, которое создается для обеспечения: 

проведение практических работ по основам и технологии выращивания растений 

по учебному плану предмета "Производственное обучение"; 

разведение животных, наблюдение за их ростом и развитием в соответствии с 

учебными планами факультативных занятий; 

реализация образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи по эколого - биологическому профилю ; 

проведение научно-исследовательских экспериментов по заданиям научных и 

сельскохозяйственных организаций; 

общественные работы и практика ; 

и другой. 

21.  В зависимости от тематики , целей и задач деятельности в составе учебно-

опытного участка (хозяйства) могут быть созданы следующие подразделения : 

защищенный грунт - для выращивания овощей, цветочно-декоративных и 

комнатных растений, рассады, размножения плодово-ягодных и декоративных 

растений в теплицах, парниках, на утепленном грунте; 

по возделыванию сельскохозяйственных культур - для выращивания по системе 

севооборотов овощей, картофеля, плодовых, плодово-ягодных культур и других 

сельскохозяйственных культур и растений, рассады цветковых и декоративных 

растений; 

для выращивания плодово-ягодных и декоративных культур - для выращивания 

саженцев плодовых и декоративных деревьев, ягодных и декоративных кустарников; 

дендрологический - для создания коллекций древесных и кустарниковых 

растений; 

зоологический – для создания уголка живой природы, в который также могут 

входить кролики, домашняя птица, пасеки и другие животноводческие объекты; 

коллекционные - для выращивания и создания коллекций растений сортов 

сельскохозяйственных, цветочно-декоративных и систематических групп растений, 

широко распространенных лекарственных растений; 

по выращиванию цветочно-декоративных растений - для выращивания 

однолетних, двулетних, многолетних цветочно-декоративных растений, планирования 

озеленения территории образовательного учреждения и изучения основ ландшафтного 

дизайна; 

экологический - для создания экологической тропы для изучения разнообразия 

окружающей среды. 



Для осуществления деятельности учебно-опытного участка 

(хозяйства) учреждению общего среднего образования могут быть предоставлены 

земельные участки в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле. 

22. Ресурсный центр - структурное подразделение учреждения общего среднего 

образования, в котором концентрируются материально-технические, педагогические и 

информационные ресурсы в целях их эффективного и рационального использования 

для инновационного развития учреждения общего среднего образования района 

(города). 

Ресурсный центр может быть создан в учреждении общего среднего образования, 

на базе которого осуществлялась экспериментальная и (или) инновационная 

деятельность по направлению данной деятельности. 

23. Основные задачи ресурсного центра: 

создание медиатеки, формирование ее фонда современными учебными и иными 

изданиями и обеспечение доступа к ним через компьютерные сети, в том числе 

глобальную компьютерную сеть Интернет; 

участие в экспериментальной проверке учебных изданий, экспертизе учебно-

методических пособий, необходимых для реализации образовательных программ 

общего среднего образования; 

организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов и других 

мероприятий для педагогических работников; 

организация и проведение учебных занятий по отдельным предметам 

образовательных программ по учебным предметам, факультативным занятиям; 

организация и проведение консультаций для педагогических работников по 

вопросам проведения учебных занятий по отдельным предметам образовательных 

программ по образовательным дисциплинам, факультативных занятий с 

использованием соответствующих ресурсов ресурсного центра. 

24. Производственная (учебно-производственная) мастерская, учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профориентации (далее - учебно-

производственная база) как структурные подразделения общего среднего образования 

создаются в целях обучения и воспитания по предмету "Профессиональная 

подготовка". » на II и III ступенях общего среднего образования организация 

общественно полезного труда, реализация образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих). 

Деятельность образовательных и производственных учреждений по реализации 

образовательного процесса по предмету «Производственное обучение», проведение 

факультативных занятий в соответствии с учебным планом факультативных занятий 

по основам выбора профессии (далее – допрофессиональная подготовка), организация 

профессиональная трудовая, общественная организация обучения рабочих (служащих) 

определяется в соответствии с главой 14 настоящего Положения. 
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25. Центр допризывной подготовки как структурное подразделение учреждения 

общего среднего образования создается в целях обучения и воспитания по предмету 

«Допризывная и медицинская подготовка» на III ступени общего среднего 

образования, военно-патриотической воспитание курсантов и их обучение в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь. 

Деятельность центра допризывной подготовки по осуществлению 

образовательного процесса по предмету «Допризывная и медицинская подготовка», 

проведению факультативных занятий в соответствии с учебными планами 

факультативных занятий военно-патриотической направленности определяется в 

соответствии с главой 15 настоящего Положения. 

26. Для организации воспитательного процесса при реализации программы 

воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, в учреждениях общего среднего 

образования, за исключением вечерних школ, могут создаваться лагеря. 

27. Социально -педагогические и психологические службы создаются  в 

учреждениях общего среднего образования , которые действуют в соответствии с 

законодательством. 

ГЛАВА 3 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

28. Учащимся общеобразовательной организации является лицо , 

осваивающее содержание одного из 

видов образовательных программ, реализуемых общеобразовательной средней 

общеобразовательной организацией. Школьники, учащиеся и студенты являются 

учащимися общего среднего образования. 

29. Для целей настоящего Положения воспитанником является лицо, 

осваивающее содержание образовательной программы дошкольного образования. 

30. Учащийся - лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательной 

программы общего среднего образования, либо образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования, либо 

образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 

образования. для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями, либо 

образовательная программа среднего специального образования, предусматривающая 

присвоение квалификации специалиста со средним специальным образованием, 

либо образовательная программа дополнительного образования для детей и молодежи. 

31. Слушатель - лицо, которое в процессе обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования осваивает содержание образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих). 

32.  Права и обязанности учащихся в учреждениях общего среднего 

образования устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании , 
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иными актами законодательства , уставом и правилами внутреннего 

распорядка учащихся. 

ГЛАВА 4 

УЧИТЕЛЬСКИЕ РАБОТНИКИ, ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

33. К педагогическим работникам учреждения общего среднего образования 

относятся лица, осуществляющие содержание образовательных программ, программ 

обучения, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования и (или) 

осуществляющие руководство образовательной деятельностью учреждения общего 

образования. среднее образование, его структурные подразделения. 

34. К другим работникам учреждения общего среднего образования относятся 

лица, выполняющие административно-хозяйственные, инженерно-технические, 

производственные и иные вспомогательные функции. 

35. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам, их права и 

обязанности, права и обязанности других работников учреждения общего среднего 

образования устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными 

актами законодательства, уставом и иными актами. общие локальные нормативные 

акты трудовые договоры. 

ГЛАВА 5 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

36. Управление общеобразовательными учреждениями осуществляется в 

соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь, иными актами 

законодательства, в том числе настоящим Положением, уставом образовательного 

учреждения, и основывается на сочетании принципов самоуправления. правительство 

и самоуправление. 

37. Устав учреждения общего среднего образования утверждается учредителем в 

порядке, установленном законодательством. 

Учреждение общего среднего образования обеспечивает ознакомление лиц 

(законных представителей несовершеннолетних) при зачислении в учреждение 

образования со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, свидетельствами о государственной аккредитации, а по их требованию - и с 

образовательными и программная документация. 

38. Непосредственное руководство учреждением общего среднего образования 

осуществляет руководитель (директор, начальник), который назначается на должность 

и освобождается от должности учредителем. 

39. Руководитель учреждения общего среднего образования: 
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возглавляет образовательное учреждение, руководит его работой, обеспечивает 

взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

несет ответственность за результаты работы образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством; 

без доверенности действует от имени образовательного учреждения 

, представляет его во всех организациях; 

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, соблюдение 

которых обязательно для всех работников и обучающихся; 

принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

образовательных учреждений, заключает (продолжает , расторгает) с ними трудовые 

договоры (контракты), применяет к ним меры поощрения, дисциплинарного взыскания 

(для общеобразовательной школы, расположенной на территории учреждения 

исполнения наказаний). голова); 

утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения в 

соответствии со штатами штатов и утвержденными нормативами численности 

работников в пределах средств, выделяемых на оплату труда; 

организует работу образовательного учреждения по рассмотрению обращений 

граждан и юридических лиц, ведению книги замечаний и предложений, 

осуществлению административных процедур. При необходимости вносить 

предложения по таким обращениям на рассмотрение учредителя; 

осуществляет личный прием граждан и представителей юридических лиц; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом. 

40. Основным органом самоуправления общего среднего образовательного 

учреждения является совет, возглавляемый руководителем общего среднего 

образовательного учреждения. 

В учреждении общего среднего образования создается педагогический совет, 

могут быть созданы попечительский совет, родительский комитет. 

Органы самоуправления учреждений общего среднего образования создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с: 

Положение о Совете образовательных учреждений, утвержденное 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. 

№ 84; 

Положения о педагогическом совете общеобразовательных учреждений общего 

образования, Положения о родительском комитете общеобразовательных учреждений 

общего образования, утвержденных постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 28 июня 2011 г. № 47; 
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Положение о попечительских советах образовательных учреждений, 

утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 

июля 2011 г. № 146. 

ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

41. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 

среднего образования организуется в соответствии с 

установленным Кодексом Республики Беларусь об образовании Основные требования 

к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ 

общего среднего образования. 

42. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 

среднего образования осуществляется в классах, в том числе классах с изучением 

отдельных предметов на углубленном уровне, классах интегрированного обучения и 

воспитания, профильных спортивных классах, вечерних классах, группах ( группы) 

или индивидуально. 

43. Для организации учебного процесса при обучении и воспитании на I, II и III 

ступенях общего среднего образования в класс объединяются учащиеся, как правило, 

одного возраста. В случае, если количество обучающихся при приеме (зачислении) в 

образовательную организацию, реализующую образовательные программы общего 

среднего образования, превышает размер класса, установленный пунктом 13 статьи 

158 Кодекса об образовании Республики Беларусь, создается несколько классов 

(параллельных классов). . 

43 
1
 . Классы (группы) с изучением отдельных предметов на углубленном уровне 

могут создаваться в учреждениях общего среднего образования на II и III ступенях 

общего среднего образования. 

Перечень предметов, которые могут изучаться на углубленном уровне, 

определяется руководителем учреждения общего среднего образования по 

согласованию с учредителем учреждения общего среднего образования в соответствии 

с типовым учебным планом учреждения общего среднего образования 

соответствующего вида. . 

Классы (группы) с изучением отдельных предметов на углубленном уровне 

формируются из числа лиц, изъявивших желание обучаться на углубленном уровне 

отдельных предметов и имеющих по окончании обучения и воспитания на II уровне 

общеобразовательной среднее образование и средний балл аттестата об общем 

основном образовании не менее 7 баллов, на основании заявлений этих лиц (законных 

представителей несовершеннолетних), адресованных руководителю учреждения 

общего среднего образования. 

Классы (группы) с изучением отдельных предметов на углубленном уровне 

сельскохозяйственной направленности формируются из числа лиц, изъявивших 
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желание обучаться на углубленном уровне по отдельным предметам и имеющих по 

окончании обучения и воспитания на втором уровень общего среднего образования 6 

баллов и средний балл аттестата об общем основном образовании не менее 5 баллов, 

на основании заявлений указанных лиц (законных представителей 

несовершеннолетних) на имя руководителя учреждения общего среднего образования . 

44. Специализированные спортивные секции могут создаваться в 

общеобразовательных учреждениях среднего образования следующих типов: 

Начальная школа; 

основная школа; 

Средняя школа; 

спортзалы; 

лицеи; 

Суворовское училище; 

кадетское училище; 

интернат; 

учебно-педагогический комплекс (кроме основной школы - колледжа искусств, 

средней школы - колледжа искусств, гимназии - колледжа искусств, средней школы - 

училища олимпийского резерва). 

45. Вечерние классы могут создаваться в общеобразовательных школах, средних 

общеобразовательных школах (филиалах государственных общеобразовательных 

школ), расположенных на территории мест исполнения наказаний уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных 

производственных предприятий Министерства внутренних дел, Министерства УВД, и 

воспитательных комплексов ясли-сад - гимназия, детский сад - гимназия. 

46. Организация учебного процесса при реализации образовательных программ 

общего среднего образования в течение учебного года осуществляется по четвертям. 

47.  В период освоения содержания образовательных программ общего среднего 

образования для обучающихся устанавливаются каникулы в течение учебного года и 

летние каникулы. 

В течение учебного года устанавливаются осенние , зимние и весенние каникулы 

общей продолжительностью не менее 30 календарных дней. Для учащихся I и II 

классов в III четверти (третьей неделе февраля) устанавливаются каникулы 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность летних каникул должна быть не менее 12 

календарных недель, а для учащихся IX классов, продолжающих обучение на III 

ступени общего среднего образования, - не менее 10 календарных недель. 



Начало и окончание четверти, каникул определяются Министерством 

образования не менее чем за год до начала учебного года. 

48.  Образовательный процесс в учебно- воспитательной работе на I , II и III 

ступенях общего среднего образования организуется 

в режиме шестидневной учебной недели , 

включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для занятий спортом . 

, фитнес , организация трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебных и 

производственных объектах, в межшкольный учебно- производственный комбинат. 

49. Основной формой организации учебного процесса при реализации 

образовательных программ общего среднего образования являются учебные занятия: 

урок, наблюдение, экскурсия и другие занятия. Кроме того, проводятся 

факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия, консультации (для 

студентов, получающих общее среднее образование заочно), занятия по физической 

реабилитации, музыкально-художественные занятия (для студентов, воспитанников 

санаториев), общественные работы. 

50. Учебные занятия при реализации образовательных программ общего 

среднего образования могут проводиться в смены в соответствии с требованиями 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

51. Режим организации учебных занятий при реализации образовательных 

программ общего среднего образования в санаторно-курортных школах-интернатах, 

вечерних школах, вечерних классах, общеобразовательных школах (филиалах 

государственных общеобразовательных школ), находящихся на территории 

исправительных учреждений исправительных учреждений производственных 

предприятий Управления исполнения наказаний МВД, лечебно-трудовой 

профилактики МВД, определяется учредителями с учетом особенностей этих видов 

общеобразовательных учреждений и организации образовательной процесс по 

вечерам. 

52. В вечерней школе вечерние занятия для обучающихся заочной формы 

обучения, в каждой четверти не более 10 рабочих дней проводятся занятия в 

соответствии с учебным планом вечерней школы (заочной формы обучения), а в 

период между занятиями - факультативные, стимулирующие занятия и 

консультации. Сроки проведения учебных занятий в каждой четверти определяются 

ежегодно руководителем образовательного учреждения и доводятся до сведения 

участников образовательного процесса. 

53. Обучение и воспитание по реализации образовательных программ общего 

среднего образования осуществляются на одном из государственных языков 

Республики Беларусь. 

Выбор языка обучения и воспитания и изучение языков при 

реализации образовательных программ общего среднего образования осуществляются 

в соответствии со статьей 90 Кодекса об образовании Республики Беларусь и иными 

актами законодательства. 
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54. При реализации образовательных программ общего среднего образования 

классы делятся на: 

для группы мальчиков (юношей) и группы девочек (девочек) при проведении 

учебных занятий по предмету «Трудовая подготовка» в V-IX классах и по предмету 

«Физическая культура и здоровье» в X и XI классах. В случае возможности 

организации учебных занятий по предмету «Физическая культура и здоровье» 

отдельно для мальчиков (юношей) и девочек (девочек) в других классах, то по 

решению структурного подразделения местного исполнительного и 

распорядительного органа, осуществляющего государственных полномочий в сфере 

образования (далее - отдел (отдел) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа), по согласованию с финансовым отделом (отделом) этого 

местного исполнительного и распорядительного органа, эти занятия также 

подразделяются на соответствующие группы. 

для группы мальчиков и группы девочек при проведении учебных занятий по 

предмету «Дослужебная и медицинская подготовка» в 10 и 11 классах; 

для групп при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

при численности каждой группы не менее девяти студентов. По решению отдела 

(отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа, 

согласованному с финансовым отделом (отделом) этого местного исполнительного и 

распорядительного органа, допускается разделение класса на группы с меньшей счет 

учебных часов по выбору; 

на две группы в начальных школах, средних общеобразовательных школах, 

кадетских школах, яслях-детских садах - основных школах, яслях-детских садах - 

общеобразовательных школах, детских садах - основных школах, детских садах - 

общеобразовательных школах с наполняемостью классов не менее 25 учащихся, 

школах и интернатурах, санаторно-курортные школы-интернаты, вечерние школы, 

вечерние курсы, гимназии, школы-интернаты, лицеи, высшие учебные заведения, 

специализированные лицеи, суворовские школы, основные школы - колледжи 

искусств, колледжи искусств, общеобразовательные школы менее 20 учащихся во 

время учебных занятий по предметам : 

«Информатика» - в VI-XI (XII) классах; 

«Математика» - при проведении практических занятий по решению задач в X и 

XI классах с изучением на углубленном уровне предмета «Математика»; 

«Физика» - при проведении фронтальной лабораторной работы в VII-XI (XII) 

классах, практических занятий по решению задач в X и XI классах с изучением на 

углубленном уровне предмета «Физика»; 

«Биология» - при проведении лабораторно-практических работ в X-XI классах с 

изучением на углубленном уровне предмета «Биология»; 

«Химия» - при проведении практических работ в VII-XI (XII) классах, 

лабораторных опытов в X и XI классах с изучением на углубленном уровне предмета 

«Химия»; 



«Астрономия» - при проведении астрономических наблюдений в XI (XII) классе; 

на две группы в основных школах - колледжах искусств, средних школах - 

колледжах искусств, гимназиях - колледжах искусств при проведении учебных 

занятий по предметам, содержание которых направлено на развитие способностей 

учащихся в области отдельных видов искусств и на каких процессах образования. 

55. Предметы, содержание которых направлено на развитие способностей 

учащихся по отдельным видам искусства в основных школах - колледжах искусств, 

общеобразовательных школах - колледжах искусств, гимназиях - колледжах искусств 

и по которым осуществляется образовательный процесс среднего образования . 

56. В основных школах - колледжах искусств, общеобразовательных школах - 

колледжах искусств, гимназиях - колледжах искусств: 

занятия по предметам «Хоровой класс», «Классический танец, народно-

сценический, исторический и современный или современный бальный танец», 

«Ритмика», «Основы сценического движения», «Музыкально-театральные игры» 

проводятся совместно педагогами, реализующими общие программы среднего 

образования по соответствующему предмету и концертмейстер (концертмейстер); 

Занятия по предмету «Игра на музыкальном инструменте» (кроме фортепиано) 

проводятся совместно педагогами, реализующими содержание образовательных 

программ общего среднего образования по данному предмету, и концертмейстерами 

(концертмейстерами); 

Занятия по живым предметам по предметам «Живопись», «Рисование» проводит 

учитель, реализующий содержание образовательных программ общего среднего 

образования по этим предметам, с участием 2-х демонстраторов пластических поз 

(учебных занятий). голова и детали фигуры (рука, нога) и 1 демонстратор 

пластических поз (тренировки для всех остальных постановок). 

57. В случае, если количество обучающихся в классе меньше размера класса, 

установленного пунктом 13 статьи 158 Кодекса об образовании Республики Беларусь, 

образовательное учреждение вправе разделить классы на группы при изучении 

предметов, указанных в пункте 54. 

58. При наличии не более шести учащихся в каждом из I-IV классов занятия по 

физической культуре и здоровью, музыке, изобразительному искусству, трудовому 

обучению проводятся одновременно с учащимися I и II, II и III, III и IV или I и III, II и 

IV классы или в других оптимальных для учебного заведения вариантах объединения 

учащихся разных классов. 

59. В целях воспитания у обучающихся ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности и формирования опыта безопасного проживания в течение 

учебного года проводятся факультативные и учебные занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с типовым учебным планом 

учреждения общее среднее образование.обучаются в учреждениях общего среднего 

образования, расположенных на территории радиационного загрязнения, 

факультативные занятия проводятся в соответствии с учебным планом 
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факультативных занятий по радиационной безопасности. Специализированный лицей 

проводит факультативные занятия с учащимися VII-XI классов, направленные на 

получение знаний и навыков, необходимых для прохождения службы в органах 

внутренних дел или органах или подразделениях по чрезвычайным ситуациям. 

60. За счет учебных часов, установленных типовым учебным планом 

общеобразовательного учреждения среднего образования соответствующего вида для 

проведения факультативных занятий, в шестой учебный день могут проводиться 

занятия спортом и реализовываться образовательная программа профессиональной 

подготовки работников . (XII) классы. На занятия спортом отводится 1 занятие в 

неделю, а на освоение содержания образовательной программы профессиональной 

подготовки рабочих (служащих) - в пределах количества учебных часов, 

предусмотренных типовым учебным планом по профессиям, но не более 6 недель. 

61. Несовершеннолетние обучающиеся с учетом мнения их 

законных представителей, исходя из склонностей , желаний и состояния здоровья 

могут изучать отдельные предметы на углубленном 

уровне. уровни факультативных занятий в пределах количества учебных часов 

для факультативных занятий , установленных типовым учебным 

планом общеобразовательной средней 

образовательной организации соответствующего вида. 

Факультативными могут быть занятия по естественным наукам, математике, 

гуманитарным наукам, общественным наукам , экологии, военно-патриотической, 

музыке, хореографии , искусству, театральному искусству , спорту и 

другим направлениям. Факультативные занятия 

по музыке, хореографии и театральному искусству могут проводиться совместно 

педагогом, реализующим содержание соответствующей учебной программы 

факультативных занятий, и концертмейстером (концертмейстером). 

Факультативные занятия, как правило , проводятся до 

или после завершения уроков. Факультативные занятия в IX (X) -

 XI (XII) классах могут проводиться в шестой учебный день. 

62. Для организации факультативных, стимулирующих и вспомогательных 

занятий, консультаций (для обучающихся, получающих общее среднее образование 

заочно) обучающиеся, как правило, одного или параллельных занятий объединяются в 

группу. 

Дееспособность группы по организации занятий, указанных в части 

первой настоящего пункта , составляет: 

не менее трех учащихся при проведении факультативных занятий в 

образовательных учреждениях , расположенных в сельских населенных пунктах; 

не менее пяти обучающихся на факультативных занятиях в образовательных 

организациях , расположенных в городах и поселках; 
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не менее трех обучающихся при проведении стимулирующих, поддерживающих 

занятий и консультаций (для обучающихся, получающих общее среднее образование 

заочно). 

Допускается в начальной школе, основной школе, средней школе, учебно-

воспитательном комплексе, за исключением начальной школы - колледжа искусств, 

средней школы - колледжа искусств, гимназии - колледжа искусств, индивидуальных 

вспомогательных занятий, направленных на преодоление трудностей в обучении. 

языке» и «русском языке», для несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно проживающих в Республике Беларусь, а также для 

несовершеннолетних и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь или которые 

ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь. 

63. По решению учредителя учреждения общего среднего образования, в 

котором организуются факультативные занятия музыкой, театром, хореографией и 

искусством, допускается: 

осуществлять учебный процесс индивидуально при освоении содержания 

учебных программ факультативных занятий для I-IX классов, направленных на 

обучение игре на соответствующем музыкальном инструменте. Каждый студент имеет 

2 учебных часа в неделю; 

осуществлять учебный процесс в группах не менее двух учащихся на 

факультативных занятиях с одновременным освоением содержания учебной 

программы факультативных занятий по музыке, театральному искусству и 

хореографии для I-IX классов, направленных на формирование музыкальной культуры 

средствами вокальной, вокально-музыкальной инструменты, формирование 

хореографической культуры, театральной культуры средствами хореографического 

искусства, театрального искусства. Каждой группе учащихся из числа учащихся 

одного или параллельных классов выделяется 1 учебный час в неделю; 

осуществлять учебный процесс в группах не менее двух учащихся при освоении 

содержания учебных программ факультативных занятий по искусству для I-IX 

классов, направленных на формирование художественной культуры средствами 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. На каждую группу 

учащихся из числа учащихся одного или параллельных классов отводится не более 3 

учебных часов в неделю. 

64. В случае, если учреждение общего среднего образования при реализации 

образовательных программ общего среднего образования не использует по 

объективным причинам, определенным типовым учебным планом учреждения общего 

среднего образования, вида общего количества учебных часов, финансируемых из 

местных по решению отдела (отдела) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа на базе отдельных учреждений общего среднего 

образования могут быть организованы факультативные занятия для учащихся 

нескольких учреждений общего среднего образования. 



65. Состав групп для проведения факультативных занятий при реализации 

образовательных программ общего среднего образования утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения (руководителя образовательного 

учреждения, на базе которого организуются факультативные занятия для 

обучающихся нескольких учреждений общего среднего образования). 

66. Ежедневное количество учебных занятий в образовательном учреждении при 

реализации образовательных программ общего среднего образования и их 

последовательность определяются расписанием учебных занятий, в котором должны 

быть учтены требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

. Расписание занятий утверждается руководителем образовательного учреждения на 

каждый семестр. 

67. Занятия по выбору, в том числе факультативные занятия, указанные в пункте 

59 настоящих Правил, а также занятия по физической реабилитации, в том числе 

плаванию, в санатории-интернате планируются в отдельном расписании, 

утверждаемом руководителем образовательного учреждения. программы среднего 

образования. 

68. Продолжительность перерывов между занятиями и факультативными 

занятиями (занятиями по физической реабилитации, в том числе плаванием, в 

санаторно-курортной школе-интернате), указанными в пункте 67 настоящих Правил, 

определяется учреждением его образовательного учреждения, а их отдых в 

соответствии с требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

69. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 

среднего образования для одаренных и талантливых обучающихся, а также для 

обучающихся, которые по уважительным причинам (участие в спортивных 

соревнованиях, воспитательных мероприятиях и подготовка к ним, иные причины, 

подтвержденные документально) постоянно или временно документально) учебного 

года может не посещать занятия и проходить аттестацию в установленные сроки, 

может осуществляться индивидуально в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. 

При организации учебного процесса индивидуально в соответствии с 

индивидуальным учебным планом учащийся может самостоятельно освоить 

содержание освоенной им образовательной программы общего среднего образования 

частично или полностью. 

70. Для принятия решения об организации образовательного процесса в 

индивидуальном порядке в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучающийся (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) подает 

заявление с указанием причины на имя руководителя образовательного 

учреждения. До подачи заявления обучающийся (законный представитель 

несовершеннолетнего обучающегося) предоставляет документы, которые могут 

служить подтверждением сведений, содержащихся в заявлении. 

Решение об организации образовательного процесса в индивидуальном порядке в 

соответствии с индивидуальным учебным планом (об отказе в организации 
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образовательного процесса в индивидуальном порядке в соответствии с 

индивидуальным учебным планом) принимает руководитель образовательного 

учреждения на основании двух (правовых представитель несовершеннолетнего 

учащегося). 

71. Решение о сроках и формах аттестации обучающегося, осваивающего 

содержание одной из образовательных программ общего среднего образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, принимается организацией 

образования и доводится до сведения обучающегося или юридического лица. 

представитель несовершеннолетнего в день принятия решения руководителем 

образовательного учреждения об организации образовательного процесса в 

индивидуальном порядке в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

72. Обучающийся, освоивший содержание одной из образовательных программ 

общего среднего образования в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

засчитывается в списки обучающихся образовательной организации. В классном 

журнале в графе о посещаемости учащимися занятий по предмету (предметам), 

материал по которому в соответствии с учебным планом он изучает самостоятельно, 

делается запись - «изучать самостоятельно в соответствии с индивидуальным учебным 

планом». 

73. Организация учебного процесса обучающегося в соответствии с 

индивидуальным учебным планом может быть прекращена: 

по требованию обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося; 

по решению образовательной организации, если обучающийся по результатам 

аттестации получил годовую оценку 0 (ноль) баллов по одному из предметов, 

материал по которому в соответствии с индивидуальным учебным планом он усвоил 

самостоятельно. 

74. Решение о прекращении организации образовательного процесса учащегося 

по индивидуальному учебному плану принимается руководителем образовательного 

учреждения и в недельный срок доводится до сведения учащегося или законного 

представителя несовершеннолетнего учащегося. 

75. Воспитательную работу с учащимися класса образовательного учреждения 

при реализации образовательных программ общего среднего образования организует 

учитель, выполняющий функции классного руководителя. 

76. В конце учебного года: 

с учащимися Х класса, кроме учащихся Х класса общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории радиационного загрязнения, санаторно-

курортных школ-интернатов, вечерних школ, вечерних классов, обязательных 5-

дневных выездных сборов (молодежь) и 5-дневных медицинских практика (девушки), 

на которую отводится 30 учебных часов. Проведение учебно-выездных сборов, 

врачебной практики для обучающихся организаций образования, не имеющих в своей 

структуре центра додипломной подготовки, организуется в центре додипломной 



подготовки других общеобразовательных учреждений общего образования или в 

межшкольных дошкольных учреждениях. служебно-тренировочный центр в порядке, 

определяемом управлениями (отделами) и административными органами по 

согласованию с районными (городскими) военными комиссариатами, начальниками 

военных гарнизонов и командирами воинских частей, 

с учащимися V-VIII классов учреждений общего среднего образования, 

имеющих учебно-опытные площадки (фермы), в течение 5 дней по 3 учебных часа в 

день проводится производственная практика (всего 15 учебных часов на класс). Сроки, 

порядок организации производственной практики, исходя из местных условий, 

определяются руководителем учреждения общего среднего образования; 

с учащимися V-VIII классов основных школ - колледжей искусств, учащимися 

общеобразовательных школ - колледжей искусств, гимназий - колледжей искусств, 

изучающих предметы, содержание которых направлено на развитие способностей в 

области изобразительного искусства. день (всего 15 учебных часов на занятие). Сроки, 

порядок организации творческой практики исходя из местных условий определяются 

руководителем учебно-педагогического комплекса. 

77. Общее количество учебных часов, финансируемых за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджетов, на учебные занятия (занятия) при 

разработке учебного плана учреждения образования, реализующего образовательные 

программы общего среднего образования, увеличивается его учредителями в 

следующих случаях: случаи: 

проведение учебно-тренировочных занятий по предмету «Физическая культура и 

здоровье» со студентами, отнесенными в специальную группу по состоянию 

здоровья. На группу выделяется 2 учебных часа в неделю; 

разделение классов на группы в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил; 

Продолжение изучения учащимися V-XI (XII) классов ранее изучаемого 

иностранного языка, который не изучается в данном образовательном учреждении, 

при наличии в каждом классе от одного до пяти учащихся. На изучение ранее 

изученного иностранного языка отводится не менее 3 учебных часов в неделю в 

классе. Учащиеся, продолжающие изучение ранее изученного иностранного языка, не 

учитываются при определении численности групп при делении соответствующего 

класса на группы для проведения занятий по предмету «Иностранный язык»; 

выделение учебных часов концертмейстеру (концертмейстеру) из расчета 100 

процентов времени, отведенного на занятия музыкой и ритмикой в санаторно-

курортной школе-интернате; 

выделение часов обучения концертмейстера (концертмейстера), демонстраторов 

пластических поз в основных школах - колледжах искусств, общеобразовательных 

школах - колледжах искусств, гимназиях - колледжах искусств из расчета: 

100 процентов времени, определенного учебным планом соответствующего 

учебно-педагогического комплекса для изучения предметов «Игра на музыкальном 

инструменте» (кроме фортепиано); «Хоровой класс», «Ансамбльный класс 
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(вокал)», «Ансамбльный класс (инструментальный)», «Классический танец, народно-

сценический, историко-бытовой или современный бальный», «Ритмика», «Основы 

сценического движения», «Музыкальный и театрализованные игры»; 

100 процентов времени, определяемого соответствующим учебно-

педагогическим комплексом в соответствии с учебным планом по предметам 

«Живопись», «Рисование» для учебных занятий, при которых работа осуществляется 

на природе; 

выделение учебных часов концертмейстеру (концертмейстеру) из расчета 100 

процентов времени, отводимого на факультативные занятия музыкой, театром, 

хореографией в соответствии с учебным планом этих факультативных занятий и 

организуемых во второй группе и организуемых в группах по 62 человека 

группы настоящего Регламента; 

выделение учебных часов на факультативные занятия музыкой, театральным 

искусством, хореографией и искусством в соответствии с пунктом 63 настоящего 

Положения и учебных часов на концертмейстера (концертмейстера) из расчета 100 

процентов времени, отводимого концертмейстеру (музыканту) на музыкальную 

культуру средствами вокального или музыкально-инструментального искусства, а 

также на формирование хореографической культуры, театральной культуры 

средствами хореографического искусства, театрального искусства в соответствии с 

абзацами вторым и третьим пункта 63 настоящего Положения; 

выделение учебных часов на практические занятия по дисциплине «Тракторное 

вождение», что определяется учебными планами организаций образования по 

специальности «Тракторист сельскохозяйственного производства» при реализации 

образовательной программы профессионального обучения; 

проведение учебно-выездных сборов, практик (врачебной, трудовой, творческой) 

в соответствии с пунктом 76 настоящего Положения; 

выполнение общественно полезной работы из расчета 1 учебный час в неделю в 

III-VIII классах и 2 учебных часа в неделю в IX-XI классах ; 

Распределение учебных часов на факультативные занятия со студентами X-XI 

классов по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В», водителей 

автотранспортных средств категорий «В» и «С» на практические занятия, которые 

определяются только программами категорий подготовки водителей, при наличии 

необходимой материально-технической базы. 

ГЛАВА 7 

ПРИЕМ ЛИЦ В ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

78. Прием лиц в образовательное учреждение для получения общего среднего 

образования осуществляется в соответствии с контрольными номерами приема, 

требованиями к наполняемости классов, установленными пунктом 13 статьи 158 

Кодекса об образовании Республики Беларусь, санитарными нормами, правилами. и 

гигиена. 
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79. Прием лица на общее среднее образование осуществляется на основании его 

заявления при предъявлении свидетельства о рождении или документа, 

удостоверяющего личность, и медицинской справки о состоянии здоровья, если иное 

не предусмотрено статьей 159 Кодекса и Правил об образовании. От 

имени несовершеннолетнего заявление может быть подано его 

законным представителем. 

80. Аттестат об общем основном образовании подтверждает получение лицом 

общего основного образования, дающего право на продолжение обучения на III 

ступени общего среднего образования в десятом классе. 

Допускаются к приему в десятый вечерний класс организаций образования, 

указанных в пункте 45 настоящих Правил, или в десятый класс вечерней школы лица, 

осваивающие в образовательном учреждении содержание образовательной программы 

профессионального образования, обеспечивающего получение квалификационного 

образования ), подтвердить копией аттестата об общем основном образовании 

получение этим лицом общего основного образования. При этом факт получения 

профессионального образования в образовательном учреждении подтверждается 

справкой о том, что гражданин является обучающимся образовательного учреждения с 

указанием образовательной программы профессионального образования, содержание 

которой он осваивает. 

81. Перечень годовых оценок из классного журнала за последний год обучения и 

воспитания на первой ступени общего среднего образования подтверждает получение 

лицом начального образования, дающего право на продолжение обучения на второй 

ступени общего среднего образования. среднее образование. 

82. Аттестат об образовании подтверждает частичное освоение содержания 

образовательной программы: 

начальное образование для поступления во II-IV классы; 

базовое образование для поступления в VI-IX классы; 

среднее образование для поступления в XI (XII) классы; 

специальное образование на уровне общего среднего образования для 

поступления во II-IX (X) и XI (XII) классы, а также для поступления в XI и XII (XII и 

XIII) классы вечерней школы и вечерних классов. 

83. Аттестат об общем основном образовании, аттестат об образовании 

предъявляется лицом, а выписка годовых оценок из классного журнала за последний 

год обучения и обучения на первой ступени общего среднего образования передается в 

учреждение образования, где лицо получило начальное образование образование, в 

котором лицо (юридическое представитель несовершеннолетнего) подал заявление о 

приеме в 5 класс. Список годовых оценок из классного журнала за последний год 

обучения и воспитания на первой ступени общего среднего образования может быть 

представлен лицом. 

84. Лицо (законный представитель несовершеннолетнего), изъявившее желание 

принять участие в конкурсе на получение среднего образования в гимназию, школу-
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интернат, гимназию - колледж искусств, лицей, высшее учебное заведение, за 

исключением перечисленных документов в пункте 79 

аттестат об общем базовом образовании; 

документы, подтверждающие право лица на льготы при поступлении в среднее 

образование (при наличии права на льготы). 

Лицо (законный представитель несовершеннолетнего), изъявившее желание 

принять участие в дополнительном приеме в X класс для получения среднего 

образования в лицее, в высшем учебном заведении, помимо документов, 

перечисленных в  части первой настоящего пункта, представляет в приемную 

комиссию соответствующего учебного заведения документы, полученные лицом на 

вступительных испытаниях в год поступления. 

85. Прием лица с особенностями психофизического развития в образовательное 

учреждение для освоения содержания образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего образования осуществляется на основании 

заключения государственного коррекционно-развивающего центра обучение 

и реабилитация программы 

86. Прием лиц для получения среднего образования в гимназии, гимназии-

интернаты, гимназии-колледжи искусств осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с законодательством. 

Лица, имеющие льготы при поступлении в гимназии, гимназии-интернаты, 

гимназии-колледжи искусств, зачисляются для получения среднего образования в 

гимназии, гимназии-интернаты, гимназии-колледжи искусств в соответствии с 

законодательством. 

Прием лиц для получения основного образования в гимназии, гимназии-

интернаты, гимназии - колледжи искусств осуществляется без вступительных 

испытаний. 

Лица, получившие начальное образование в гимназиях, гимназиях-интернатах, 

по их желанию продолжают обучение в этих гимназиях, гимназиях-интернатах на II 

ступени общего среднего образования. 

Прием лиц для получения основного образования в гимназии - колледжи 

искусств осуществляется на конкурсной основе на основе проверки их способностей в 

области отдельных видов искусства. 

Лица, получившие общее основное образование в гимназиях, гимназиях-

интернатах, гимназиях-колледжах искусств, по их желанию продолжают обучение в 

этих гимназиях, гимназиях-интернатах на III ступени общего среднего образования без 

вступительных испытаний и вступительных испытаний. 

87. Прием лиц для получения среднего образования в лицеи, высшие учебные 

заведения, дополнительный прием в Х классов лицеев, высших учебных заведений 

осуществляется по конкурсу на основе вступительных испытаний. 
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Победители (дипломанты I, II, III степени) Республиканской олимпиады по 

предмету, проводимому Министерством образования в завершившемся в текущем 

году учебном году по предмету, определяются на вступительном экзамене. 

Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на 

вступительных экзаменах, для зачисления в лицей, высшие учебные заведения в 

порядке зачисления имеют: 

победители (дипломанты I, II, III степени) третьего этапа республиканской 

олимпиады по предмету, проводимого Министерством образования в учебном году, 

завершившемся в год приема, для которого по этому предмету определяется 

вступительный экзамен; 

лица, имеющие более высокий средний балл аттестата об общем основном 

образовании; 

Лица, имеющие более высокий средний балл в аттестате об общем основном 

образовании по предметам, по которым проводятся вступительные испытания. 

88. Прием лиц на начальное образование, основное образование в основные 

школы - колледжи искусств, начальное образование, основное образование, среднее 

образование в общеобразовательные школы - колледжи искусств осуществляется по 

конкурсу на основе проверки их способностей в области определенные искусства. 

89. Вступительные испытания могут проводиться в письменной, устной формах, 

а также в сочетании устной (теоретические вопросы) и практической (практические 

задания) форм, а проверка способностей в области отдельных видов искусства при 

приеме лиц на базовые образование, среднее образование в гимназиях искусств - в 

практической форме, а также в сочетании устной (теоретические вопросы) и 

практической (практические задания) форм. 

Особенности проведения вступительных испытаний, проверки способностей в 

области отдельных видов искусства, а также порядок разработки заданий на их 

проведение определяются в соответствующих главах данного Положения. 

90. Пересдача вступительных испытаний при приеме лиц для получения среднего 

образования в лицеи, в высшие учебные заведения, а также при приеме лиц для 

получения среднего образования на свободные места в гимназиях, гимназиях-

интернатах, гимназиях-колледжах искусств не допускается. 

Повторная проверка способностей в области отдельных видов искусства при 

приеме лиц на получение среднего образования в гимназии - колледжи искусств не 

допускается. 

91. Лицо, неявившееся на вступительные испытания по учебным предметам (для 

проверки способностей в области определенного вида искусства) по уважительной 

причине (болезнь или иные непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию 

во вступительных испытаниях) при проверке навыков по , что подтверждено 

документально), имеет право на их сдачу (прохождение проверки способностей в 

области того или иного вида искусства) в резервный день. 



92. Результаты вступительных испытаний при приеме лиц, изъявивших желание 

принять участие в конкурсе: 

при поступлении в 10 класс для получения среднего образования в лицеи, 

высшие учебные заведения оцениваются в соответствии с критериями оценивания 

заданий, разработанными учреждением образования «Республиканский институт 

контроля знаний» (далее - РИКВ) с оценками с 10 по 1 десятку ) точки; 

для среднего образования на вакантные места в гимназиях, гимназиях-

интернатах, гимназиях - колледжах искусств, в XI классе для среднего образования в 

лицеях, в высших учебных заведениях оцениваются по десятибалльной шкале с 

оценками от 1 (одного) до 10 баллов в соответствии с нормами оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся по соответствующим предметам. 

93. По результатам проверки способностей в области отдельных видов искусства 

при приеме лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе на получение 

начального образования, основного образования в начальных школах - колледжах 

искусств, начального образования, основного образования , среднее образование, 

среднее образование - общеобразовательные школы показывает уровень их 

способностей в области отдельных видов искусств. 

Выявление уровня способностей в области отдельных искусств лиц, изъявивших 

желание участвовать в конкурсе на получение образования в начальных школах - 

колледжах искусств, средних общеобразовательных школах - колледжах искусств, 

осуществляется в соответствии с установленными критериями. по закону. 

Зачисление для получения начального образования, основного образования в 

основных школах - колледжах искусств, для получения начального образования, 

основного образования, среднего образования в средних школах - колледжах искусств 

лица, обладающего более высоким уровнем способностей в области определенных 

искусств. 

94. Исключено. 

95. Для получения общего среднего образования в организациях образования, за 

исключением школ-интернатов, санаторно-курортных школ-интернатов, лицо 

(законный представитель несовершеннолетнего) подает заявление на имя 

руководителя учреждения образования в период с 12 июня по 28 августа год 

поступления во II–XI классы, за исключением случаев, указанных в  части 

второй настоящего пункта. 

Заявление подается лицом (законным представителем несовершеннолетнего): 

в период с 12 июня по 15 августа года приема в первый класс 

общеобразовательных учреждений, за исключением первого класса основных школ - 

колледжей искусств, общеобразовательных школ - колледжей искусств. При наличии 

свободных мест заявление можно подать до 28 августа года поступления; 

в период с 25 мая по 1 июня года приема в 5 класс гимназий - колледжей 

искусств; 
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в период с 12 июня по 15 июня года приема в X класс лицеев, высших учебных 

заведений; 

в период с 12 июня по 10 августа года приема в X класс гимназий, гимназий-

интернатов для продолжения обучения на III ступени общего среднего образования в 

этих гимназиях, гимназиях-интернатах; 

в период с 12 июня по 15 августа года приема в X класс, гимназии - колледжи 

искусств для продолжения обучения на III ступени общего среднего образования в 

этих гимназиях - колледжах искусств; 

в период с 11 по 17 августа при приеме на свободные места в Х классов 

гимназий, гимназий-интернатов, Х классов гимназий - колледжей искусств, 

дополнительном приеме в Х классов лицеев, высших учебных заведений; 

в период с 12 июня по 17 августа при зачислении на вакантные места в XI классы 

гимназий, гимназий-интернатов, VI-IX, XI классы гимназий - колледжей искусств, в XI 

классы лицеев, высших учебных заведений; 

в период с 12 июня по 1 августа года приема для поступления в I (V) классы 

основных школ - колледжей искусств, общеобразовательных школ - колледжей 

искусств, для поступления для продолжения образования на III ступени общего 

среднего образования в этих средних школ - колледжей искусств, а также при приеме 

на бесплатные места в X и XI классы средних школ - колледжей искусств. 

Лицо (законный представитель несовершеннолетнего) указывает в заявлении: 

предметы, которые он желает изучать на углубленном уровне в соответствии с 

учебным планом данного учреждения общего среднего образования (при наличии); 

отделение отдельного вида искусства, в котором лицо желает развивать 

способности в соответствии с учебным планом гимназии - колледжа искусств; 

отделение отдельного вида искусства, в котором человек желает развивать 

способности в соответствии с учебным планом основной школы - колледжа искусств, 

средней школы - колледжа искусств. 

При поступлении в вечернюю школу (вечерние классы) лицо (законный 

представитель несовершеннолетнего) указывает в заявлении форму получения общего 

среднего образования или специального образования. 

96. Выкл. 

97.  Для организации приема лиц для получения соответствующего образования в 

гимназии, гимназии-интернаты, гимназии  - колледжи искусств, лицеи, высшие 

учебные заведения, основные школы - колледжи искусств, общеобразовательные 

школы - колледжи искусств и мероприятий искусства и формирования 

контингента обучающихся по их результатам создается приемная комиссия. 

Состав приемной комиссии формируется из числа педагогических работников 

образовательного учреждения, права и обязанности ее членов определяются 

руководителем, являющимся председателем приемной комиссии. В высшем учебном 



заведении председателем приемной комиссии может быть лицо, уполномоченное его 

руководителем . 

Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения не позднее чем за две недели до начала вступительных 

испытаний, проверки способностей в области отдельных видов искусства. 

Из числа членов Приемной комиссии назначаются заместитель председателя, 

секретарь, председатель экзаменационной и апелляционной комиссий. 

Экзаменационные комиссии создаются для проведения вступительных 

испытаний, проверки способностей в области отдельных видов искусства, а также для 

рассмотрения письменных заявлений лиц (законных представителей 

несовершеннолетних) о пересмотре оценки результатов вступительных испытаний, 

проведенных в письменной форме. в письменной форме - апелляции) в случае 

несогласия с оценкой - апелляционные комиссии. Состав экзаменационной и 

апелляционной комиссий утверждает председатель приемной комиссии. 

В состав экзаменационных комиссий входят наиболее квалифицированные 

педагогические работники, реализующие содержание образовательных программ 

общего среднего образования по предметам, по которым проводятся вступительные 

испытания, общего среднего образования по предметам, содержание которых 

направлено на развитие способностей обучающихся в сфере определенных искусств. 

Если гимназия, гимназия-колледж искусств имеет I-IV классы или 

осуществляется репетиторство (консультационное обслуживание) по предметам, по 

которым проводятся вступительные экзамены, не допускается включение в состав 

экзаменационных комиссий педагогических и педагогических работ в IV классе или 

осуществлял репетиторство (консультационные услуги) по этим предметам. 

98. Приемная комиссия обеспечивает: 

прием документов, их оформление и хранение на период вступительных 

испытаний, проверки способностей в области отдельных видов искусства и 

зачисления; 

организация и проведение вступительных испытаний, проверка способностей в 

области отдельных видов искусства; 

формирование экзаменационных и апелляционных комиссий и организация 

контроля за их деятельностью; 

составление схем нумерации мест в аудиториях, схем распределения вариантов 

заданий и подготовка других необходимых материалов (номера, индексы, списки лиц, 

изъявивших желание принять участие в конкурсе при приеме в соответствующее 

учреждение); 

распределение лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе на прием в 

соответствующее образовательное учреждение, сдать вступительные экзамены, 

проверку способностей в области определенных искусств, по аудиториям; 



распределение экзаменационных комиссий по вступительным испытаниям, 

проверке способностей в области определенных искусств по аудитории; 

создание при необходимости специальных условий проведения вступительных 

испытаний для лиц с особенностями психофизического развития, изъявивших желание 

принять участие в конкурсе на зачисление в соответствующее образовательное 

учреждение для получения основного общего, среднего образования с учетом 

особенностей и особенности; 

подготовка титульных грамот и вкладышей с печатью образовательного 

учреждения к заданиям вступительных испытаний, проводимых в письменной форме, 

практическим заданиям вступительных испытаний, проводимым в сочетании устной и 

практической форм, а также к выполнению задачи в искусстве; 

выполнение иных функций, предусмотренных соответствующими главами 

настоящего Положения. 

В своей деятельности экзаменационная и апелляционная комиссии 

образовательного учреждения подчиняются приемной комиссии. 

99. Члены приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий выполняют 

обязанности, возложенные на приемную комиссию, экзаменационную и 

апелляционную комиссии в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

иных правовых актов Министерства образования. 

100. Приемная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, которые оформляются протоколом. Протоколы приемной комиссии 

подписываются председателем и секретарем приемной комиссии. 

Приемная 

комиссия при осуществлении своих полномочий вправе принимать решения в 

присутствии не менее двух третей от числа его 

членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

В случае равного количества голосов «за» и «против»решение , за 

которое проголосовал председатель приемной комиссии , считается принятым . 

101.  Лица, принимающие участие в конкурсе, выполняют задания 

вступительных испытаний, проводимых в письменной форме (далее - письменные 

работы), задания по проверке способностей в области изобразительного искусства, 

проводимые в практической форме (далее - работы в области изобразительного 

искусства). ), на вкладышах со штампом учебного заведения. 

Лицо, не успевшее выполнить письменную работу в установленный срок, сдает 

ее в незаконченном виде вместе с черновиком председателю экзаменационной 

комиссии или по его поручению другому члену экзаменационной комиссии. По 

решению председателя приемной комиссии часть письменной работы, выполненная 

только на черновике , проверяется и оценивается. 



Письменные работы (произведения в области изобразительного искусства) лиц, 

принимающих участие в конкурсе, кодируются после завершения вступительного 

испытания по соответствующему предмету, которое проводится в письменной форме 

(проверка способностей в области изобразительного искусства). 

102. Проверка и оценка письменных работ (произведений в области 

изобразительного искусства) лиц, принимающих участие в конкурсе, осуществляется 

по шифру без указания их фамилии членами экзаменационных комиссий в помещении 

образовательного учреждения после проведения вступительного испытания. по 

соответствующему предмету., проверка способностей в области изобразительного 

искусства. 

103. Проверенные письменные работы (произведения в области 

изобразительного искусства) лиц, принимающих участие в конкурсе, с отметками и 

подписями председателя и членов экзаменационной комиссии передаются 

председателем экзаменационной комиссии секретарю экзаменационной комиссии. 

приемная комиссия, ответственная за их сохранность. 

104. Оценки по результатам оценивания письменных работ (произведений в 

области изобразительного искусства) лиц, принимающих участие в конкурсе, после их 

расшифровки председатель экзаменационной комиссии заносит в протокол 

вступительного испытания. комиссия. 

105. Шифрование письменных работ (произведений в области изобразительного 

искусства) лиц, принимающих участие в конкурсе, осуществляется секретарем 

приемной комиссии. В случае большого количества лиц, принимающих участие в 

конкурсе, допускается по решению председателя приемной комиссии производить 

шифрование письменных произведений (произведений в области изобразительного 

искусства) другими членами приемной комиссии. . После шифрования 

сопроводительные письма хранятся в сейфе председателя приемной 

комиссии. Вкладыши возвращаются председателю экзаменационной комиссии. 

106. Проверенные письменные работы (произведения в области 

изобразительного искусства) лиц, принимающих участие в конкурсе, с отметками и 

подписями членов экзаменационной комиссии расшифровываются секретарем 

приемной комиссии. В случае большого количества лиц, принимающих участие в 

конкурсе, по решению председателя приемной комиссии допускается проведение 

расшифровки письменных произведений (произведений в области изобразительного 

искусства) другими членами приемной комиссии. . 

107. Оценки, полученные лицами, принимающими участие в конкурсе, на 

вступительных испытаниях, проводимых в письменной форме (при проверке 

способностей в области изобразительного искусства), объявляются на следующий день 

после их проведения. В случае большого количества лиц, принимающих участие в 

конкурсе, допускается по решению председателя приемной комиссии объявлять 

оценки, полученные ими на вступительных испытаниях, которые проводятся в 

письменной форме, через два дня после их тестирования. . 



108. Лицо, принимающее участие в конкурсе, может ознакомиться с 

результатами оценки письменной работы, работы в области изобразительного 

искусства независимо от полученной оценки на основании письменного заявления, 

поданного на имя председателя экзаменационной комиссии назначенное лицо 

(законный представитель несовершеннолетнего). По решению Приемной комиссии 

допускается ознакомление участников конкурса с результатами оценивания их 

письменных работ, произведений в области изобразительного искусства в 

соответствии с графиком, определяемым Приемной комиссией, и по заявкам 

несовершеннолетних. присутствует в законе. 

109. В случае несогласия с оценкой лицо (законный представитель 

несовершеннолетнего), участвующее в конкурсе, вправе обратиться к председателю 

приемной комиссии в течение двух рабочих дней после объявления оценки 

письменной работы ( работает в области изобразительного искусства). 

Результаты рассмотрения жалобы доводятся до сведения лица (законного 

представителя несовершеннолетнего), подавшего жалобу, не позднее следующего 

рабочего дня после ее подачи. 

110. Рассмотрение апелляции осуществляется апелляционной комиссией в 

составе председателя и двух членов экзаменационной комиссии. Члены 

экзаменационной комиссии, проверявшие и оценивавшие письменную работу по 

соответствующей тематике (работу в области изобразительного искусства), в состав 

апелляционной комиссии не входят. 

При рассмотрении апелляции не допускается снижение оценки, полученной 

лицом по результатам оценки письменной работы (работы в области изобразительного 

искусства). 

Апелляционная комиссия принимает решение по результатам оценки 

письменного произведения (произведения в области изобразительного искусства) 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

апелляционной комиссии подписывается председателем и членами апелляционной 

комиссии. 

111. Решение апелляционной комиссии по результатам рассмотрения 

письменного заявления лица (законного представителя несовершеннолетнего) о 

несогласии с оценкой по результатам оценивания письменных работ, проверки 

способностей в области изобразительного искусства искусство является 

окончательным. 

112. В случае принятия соответствующей апелляционной комиссией решения о 

повышении оценки, полученной лицом по результатам оценки письменной работы по 

соответствующей тематике (произведений в области изобразительного 

искусства), соответствующие изменения оценки вносятся в письменная работа лица.) и 

соответственно в протокол вступительного испытания, протокол проверки 

способностей в области того или иного вида искусства. 



113. Приемная комиссия в соответствии с контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми ежегодно учредителями образовательного учреждения до 10 апреля 

года приема, формирует контингент обучающихся из числа лиц, принимающих 

участие в конкурсе: 

при приеме для получения основного образования в гимназии - колледжи 

искусств, среднего образования в гимназии, гимназии-интернаты, гимназии - колледжи 

искусств в соответствии с законодательством; 

при приеме на среднее образование в лицеи, высшие учебные заведения, 

дополнительном приеме в X классы лицеев, высших учебных заведений на основании 

суммы баллов, полученных по критериям оценки заданий РИКВ, и положительных 

оценок по десятке -бальная шкала, полученная на них. 6 баллов и выше — 

положительные; 

при приеме для получения соответствующего образования в основные школы - 

колледжи искусств, общеобразовательные школы - колледжи искусств на основании 

проверки их способностей в области отдельного вида искусства. 

114. При наличии свободных мест после зачисления лиц, перечисленных в части 

четвертой пункта 4 статьи 159 Кодекса об образовании Республики Беларусь, для 

получения среднего образования в школах-интернатах, в эти гимназии зачисляются 

иные лица, участвующие в конкурсе. в соответствии с законом. 

115. При наличии свободных мест после зачисления лиц, указанных в части 

второй пункта 87 настоящих Правил, для получения среднего образования в лицеи, 

высшие учебные заведения, иные лица, участвующие в конкурсе, зачисляются в эти 

лицеи, высшие учебные заведения по конкурсу . 

При равном количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях для 

поступления в средние учебные заведения лицеев, высших учебных заведений, на 

вакантные места в этих лицеях, высших учебных заведениях зачисляются лица, 

указанные в части третьей пункта 87 настоящих Правил. 

Лица, принявшие участие в конкурсе на получение среднего образования в 

лицеи, высшие учебные заведения, но по результатам конкурса не вошедшие в число 

учащихся Х классов лицеев, высших учебных заведений, имеют право на получение 

участие в дополнительном приеме. Информация о дополнительном приеме 

размещается на официальных сайтах лицеев и высших учебных заведений не позднее 

15 июля года приема. 

116. Руководитель образовательной организации, зачисление лиц, к которым 

соответствующее образование получено вне конкурса, издает приказ о приеме 

(зачислении) лиц в число обучающихся образовательной организации не позднее 31 

августа текущего года. год поступления. 

117. На основании решения приемной комиссии образовательного учреждения, о 

приеме на соответствующее образование, на которое проводится конкурс, 

руководитель образовательного учреждения издает приказ о приеме (зачислении) лиц, 

участвующих в конкурсе. , среди студентов в следующие сроки: 
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не позднее 12 июня года приема в 5 класс гимназий - колледжей искусств; 

не позднее 5 июля года приема в 10 класс лицеев, высших учебных заведений; 

не позднее 28 августа года приема на вакантные места в X-XI классы гимназий, 

гимназий-интернатов, VI-XI классы гимназий - колледжей искусств, в XI классы 

лицеев, высших учебных заведений, с дополнительным набором в X классы лицеев 

высшего образования; 

не позднее 15 августа года приема в I (V) классы основных школ - колледжей 

искусств, общеобразовательных школ - колледжей искусств, приема в X класс 

общеобразовательных школ - колледжей искусств для продолжения образования на III 

ступени общего среднего образования в этих общеобразовательных школах - 

колледжах искусств, а также для зачисления на вакантные места во II(VI)-IX классы 

основных школ - колледжей искусств, средних школ - колледжей искусств и для 

зачисления на вакантные места в X и XI классы общеобразовательных школ - 

колледжей искусств. 

118. В трехдневный срок решение о приеме (зачислении) лиц в число 

обучающихся соответствующего учебного заведения доводится до сведения этих лиц 

(законных представителей несовершеннолетних) путем размещения приказа о приеме 

(зачислении) На официальном веб - -sites учебных заведений или на доске объявлений. 

119. Иные особенности приема (зачисления) лиц в образовательные учреждения 

для получения соответствующего образования определяются в соответствующих 

главах настоящего Положения. 

ГЛАВА 8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАЗИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ГИМНАЗИЮ, 

ГИМНАЗИЮ-ИНТЕРНАТ 

120. Организация гимназии осуществляется в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Положением. 

Для целей настоящего Положения под организацией гимназии понимается 

следующее: 

анализ удовлетворения потребностей личности в получении основного 

образования, среднего образования с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне; 

планирование создания гимназии в сети общеобразовательных учреждений; 

принятие учредителями решения о создании гимназии. 

121. Планирование создания государственной гимназии, открытия в ней 

дополнительно I-IV классов для реализации образовательной программы начального 

образования осуществляется при разработке прогнозных показателей развития 

системы общего среднего образования. 



122. Гимназия может быть создана как новое учреждение общего среднего 

образования в сети учреждений образования на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы и путем изменения вида учреждения 

образования на вид "гимназия". 

Учреждение гимназии как нового учреждения общего среднего образования 

осуществляется в порядке, установленном законодательством для создания 

юридических лиц, а изменение вида образовательного учреждения на вид "гимназия" - 

в соответствии со статьей 24 Кодекса. Республики Беларусь по образованию. 

123. Участники образовательного процесса образовательного учреждения, вид 

которого планируется изменить на тип "гимназия", информируются об этом не 

позднее, чем за 5 лет до принятия учредителями этого образовательного учреждения 

решения о создании гимназия. 

124. Руководитель образовательного учреждения, вид которого планируется 

изменить на вид «гимназия», до принятия учредителями этого образовательного 

учреждения решения о создании гимназии в срок, указанный в пункте 123 настоящего 

Положения, принимает меры для изучения отдельных предметов в целях обеспечения 

возможности освоения ими содержания учебных программ по учебным предметам в 

соответствии с учебным планом, планируемым к разработке данного образовательного 

учреждения на основе типового учебного плана гимназии. 

125. В год создания гимназии как нового учреждения общего среднего 

образования в сети учреждений образования на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы прием лиц для получения основного 

образования, среднего образования в данную гимназию осуществляется в V класса и 

могут проводиться занятия в соответствии с решением его учредителя с учетом 

контрольных номеров приема и в качестве материально-технического обеспечения 

учебного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, 

правилами и гигиеническими нормативами. 

В год создания гимназии путем изменения вида образовательного учреждения на 

тип «гимназия» прием лиц на основное образование, среднее образование в эту 

гимназию осуществляется на вакантные места в V-XI классах. 

126. При зачислении на вакантные места в X-XI классы гимназий, гимназий-

интернатов лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, в период с 18 по 25 

августа года приема сдают два вступительных экзамена с количество предметов 

образования для углубленного изучения, которые они хотят изучать на углубленном 

уровне. 

127. Даты проведения вступительных испытаний по отдельным предметам, в том 

числе дата резервного дня, а также форма проведения вступительных испытаний по 

отдельным предметам до 10 апреля года приема определяются структурными 

подразделениями областных, Минского городского исполнительных комитетов. сферы 

образования (далее - отделы образования облисполкомов, комитет по образованию 

Мингорисполкома). 

128. Исключено. 
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129. Исключено. 

130. Для проведения вступительных испытаний разработаны следующие задания: 

тексты диктантов или тексты диктантов с заданием по грамматике, тестовые 

задания, тексты тестов для проведения вступительных испытаний в письменной 

форме; 

теоретические вопросы для проведения вступительных экзаменов в устной 

форме; 

теоретические вопросы и практические задания (практические задания) для 

проведения вступительных испытаний в сочетании устной и практической форм. 

Задания для вступительных испытаний в устной форме, в сочетании устной и 

практической форм объединяются в билеты. 

Практические задания, предусмотренные билетами, разрабатываются 

экзаменационными комиссиями соответствующего образовательного учреждения и 

утверждаются председателем приемной комиссии образовательного учреждения не 

позднее, чем за одну неделю до начала вступительных испытаний. 

Задания к вступительным испытаниям, указанные в части первой настоящего 

пункта, утверждаются управлениями образования облисполкомов, комитетом по 

образованию Минского городского исполнительного комитета. 

131. Время проведения вступительного испытания в письменной форме по 

соответствующему предмету устанавливается при разработке заданий на его 

проведение, но не более 180 минут. Время подготовки к ответу на задания 

вступительного испытания, которое проводится в устной форме, в сочетании устной и 

практической форм по соответствующему предмету, устанавливается при 

формировании билетов на его проведение, но не более 30 минут. 

132. В целях обеспечения проведения вступительных испытаний отделы 

образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома: 

определить и довести до 10 апреля года приема условия интереса, порядок 

формирования заявлений о направлении на вступительные испытания по 

соответствующим предметам и доведения их до гимназий, гимназий-интернатов; 

определить количество вариантов по каждому предмету; 

определить уполномоченных лиц для разработки задач, их тиражирования и 

упаковки в соответствии с заявками. 

133. Ответственность за обеспечение конфиденциальности заданий на 

вступительные испытания с момента их получения до даты оглашения заданий на 

вступительном испытании по соответствующему предмету несет директор гимназии, 

гимназии-интерната. 

134. График вступительных испытаний не позднее, чем за неделю до начала их 

проведения утверждается директором гимназии, гимназии-интерната и доводится до 
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сведения лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе на получение среднего 

образования в этой гимназии, гимназии-интернате. Фамилии членов экзаменационных 

комиссий в расписании не указываются. Для каждой группы проводится один 

вступительный экзамен в день. Продолжительность перерыва между вступительными 

испытаниями должна составлять один и более календарных дней. 

135. Порядок проведения вступительного испытания и рекомендации по 

выполнению предлагаемых заданий доводятся до сведения председателя 

экзаменационной комиссии (или по поручению председателя экзаменационной 

комиссии другим членам экзаменационной комиссии). 

136. Пакет с заданиями вскрывается членами экзаменационной комиссии в день 

проведения вступительного испытания по соответствующему предмету в присутствии 

лиц, сдавших данное вступительное испытание. 

ГЛАВА 9 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ЛИЦЕЙ, В ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

137. Организация лицея осуществляется в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Положением. 

Для целей настоящего Положения под организацией лицея понимается: 

анализ удовлетворения потребностей личности в среднем образовании с 

изучением отдельных предметов на углубленном уровне; 

планирование создания лицея в сети образовательных учреждений; 

принятие учредителями решения о создании лицея. 

138. Планирование создания государственного лицея осуществляется при 

разработке прогнозных показателей развития системы общего среднего образования. 

139. Лицей может быть создан как новое учреждение общего среднего 

образования в сети учреждений образования на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы и путем изменения вида учреждения 

образования на вид "лицей". 

Учреждение лицея как нового учреждения общего среднего образования 

осуществляется в порядке, установленном законодательством для создания 

юридических лиц, а изменение вида образовательного учреждения на вид «лицей» - в 

соответствии со статьей 24 Кодекса. Республики Беларусь по образованию. 

140. Участники образовательного процесса образовательного учреждения, вид 

которого планируется изменить на вид «лицей», должны быть проинформированы об 

этом не позднее, чем за 5 лет до принятия учредителями этого образовательного 

учреждения решения о создании лицей. 
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141. Руководитель образовательного учреждения, вид которого планируется 

изменить на вид «лицей», до принятия учредителями этого образовательного 

учреждения решения о создании лицея принимает меры по изучению отдельных 

предметов на углубленном уровне предметов. в соответствии с учебным планом, 

планируемым к разработке на основе типового лицейского учебного плана. 

142. В год учреждения лицея в качестве нового учреждения общего среднего 

образования или путем изменения вида образовательного учреждения на тип «лицей» 

прием лиц для получения среднего образования в эти лицеи осуществляется в X классе 

и может быть проводится в XI классе по решению учредителя. 

143. При приеме лиц в 10 класс для получения среднего образования в лицеи, 

высшие учебные заведения лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, 

сдают два вступительных испытания в период с 16 июня по 1 июля года приема. план 

учреждения общего среднего образования, высшего учебного заведения для обучения 

на углубленном уровне, которые они желают обучаться на углубленном уровне. 

144. Предметы, по которым проводятся вступительные испытания, определяются 

лицеями, высшими учебными заведениями в зависимости от предметов, которые 

определены для изучения на углубленном уровне учебными планами этих учебных 

заведений. 

145. Вступительные испытания начинаются в 10.00. Даты проведения 

вступительных испытаний определяются министром образования не позднее, чем за 

один месяц до начала их проведения. Для каждой группы проводится один 

вступительный экзамен в день. Продолжительность перерыва между вступительными 

испытаниями должна составлять один и более календарных дней. 

146. Время проведения вступительного испытания по соответствующему 

предмету устанавливается при разработке заданий в письменной форме для 

проведения вступительных испытаний в 10 классы лицеев, высших учебных заведений 

(далее - задания), но не более 180 минут. 

147. Отделы образования облисполкомов, комитет по образованию 

Мингорисполкома, учреждений высшего образования назначают лиц, 

контролирующих ход вводной кампании при приеме лиц в X классы для получения 

среднего образования в лицеи, учреждения высшее образование. 

Сведения о лицах, осуществляющих руководство ходом вступительной 

кампании, представляются в РИКЦ до 10 мая года приема. 

148. Вступительные экзамены в 10 класс лицеев и высших учебных заведений 

проводятся в письменной форме. 

Задания, ответы на задания, критерии оценивания заданий (далее, если не 

указано иное - экзаменационные материалы) разрабатываются РИКЦ и утверждаются 

его руководителем. 

РИКВ: 

выбирает авторов и экспертов; 



заключает договоры с авторами и экспертами на подготовку экзаменационных 

материалов по каждому предмету; 

осуществляет отбор варианта экзаменационных материалов для проведения 

вступительных испытаний в письменной форме по каждому предмету в присутствии 

лица, уполномоченного Министерством образования; 

принимает экзаменационные материалы от авторов на электронных и бумажных 

носителях; 

обеспечивает экспертизу экзаменационных материалов; 

разрабатывает оригиналы-макеты заданий, ответы к заданиям, критерии 

оценивания заданий и формирует из них комплект экзаменационных материалов для 

размещения на электронном носителе; 

записывает экзаменационные материалы в зашифрованном виде на электронные 

носители; 

выдает пароли доступа к зашифрованным экзаменационным материалам 

председателям приемных комиссий лицеев, высших учебных заведений и лицам, 

осуществляющим контроль за ходом проведения вступительных испытаний в лицеи, 

высшие учебные заведения; 

подготавливает пакеты (контейнеры) для электронных носителей; 

предоставляет комплекты экзаменационных материалов, издаваемых в лицеях и 

высших учебных заведениях; 

выплачивает вознаграждение лицам, участвующим в разработке, экспертизе 

материалов экспертизы, в соответствии с законодательством и заключенными 

договорами. 

Сотрудники РИКВ в специальных помещениях с ограниченным правом доступа 

осуществляют запись экзаменационных материалов на электронные носители с 

использованием программ шифрования и защиты данных, предоставляемых для 

передачи уполномоченным представителям лицеев, высших учебных заведений. 

Подготовка и передача экзаменационных материалов осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, предусмотренных для функционирования РИКВ. 

149. Лицей, высшее учебное заведение направляет в РИКВ заявление с перечнем 

предметов, по которым будут проводиться вступительные испытания, и сведениями об 

учебном заведении в срок, определенный РИКВ. 

150. Учреждения высшего образования обеспечиваются экзаменационными 

материалами для проведения вступительных испытаний в письменной форме в лицей 

до 10 июня года приема. 

Пакеты (контейнеры) с экзаменационными материалами на электронных 

носителях вручаются представителем РИКЦ руководителю лицея, вуза или лицу, 



уполномоченному директором лицея, вуза, на основании приказа с оформлением акта 

приема-передачи материалов экспертизы. 

Приемная комиссия в день сдачи уполномоченным представителем лицея, вуза 

пакетов (контейнеров) с экзаменационными материалами производит опись пакетов 

(контейнеров), проверяет соответствие их количества заявлению, сдает пакеты 

(контейнеры) в сейф (контейнер). 

Организацию сохранности электронных носителей с экзаменационными 

материалами, а также конфиденциальность экзаменационных материалов с момента их 

поступления до даты оглашения заданий на вступительном испытании по 

соответствующему предмету обеспечивает председатель приемной комиссии. 

151. В день повторения заданий (за день до проведения вступительного 

испытания по данному предмету в соответствии с установленным графиком) 

председатель приемной комиссии в присутствии лица, осуществляющего руководство 

приемной кампанией, и секретаря приемной комиссии обязан быть 

проинформированы пакеты (контейнеры) с электронными носителями. 

Для доступа к заданиям, размещенным на электронных носителях, по каналу 

связи, определяемому РКВ, РКВ в день тиражирования заданий с 09.30 до 10.30 

передает один пароль председателю приемной комиссии лицея, вуза, второй пароль - 

ответственное лицо за ход вступительной кампании в лицей, высшее учебное 

заведение. 

Председатель приемной комиссии и лицо, осуществляющее контроль за ходом 

приемной кампании, последовательно вводят логин-пароли, содержащие 

зашифрованные данные с заданиями. 

Секретарь приемной комиссии в присутствии лица, осуществляющего 

руководство ходом вступительной кампании, воспроизводит задания в объеме, 

необходимом для обеспечения участников вступительных испытаний по каждому 

предмету. 

После размножения бланки с заданиями перечисляются и опечатываются в 

пакетах, предоставляемых РИКЦ, и хранятся в опломбированном (опечатанном) 

помещении (сейфе) лицея, вуза до начала вступительного экзамена по 

соответствующему предмету. Копирование информации с электронных носителей 

запрещено. 

После тиражирования электронный носитель с заданиями передается на хранение 

председателю приемной комиссии. 

152. Порядок проведения вступительного испытания и рекомендации по 

выполнению заданий доводятся до сведения председателя экзаменационной комиссии 

(или по поручению председателя экзаменационной комиссии другим членам 

экзаменационной комиссии). 

153. Пакет с заданиями вскрывается членами экзаменационной комиссии в день 

проведения вступительного испытания по соответствующему предмету в присутствии 

лиц, сдавших данное вступительное испытание. 



154. Приемная комиссия осуществляет сканирование письменных работ, 

выполненных участниками вступительного испытания, до их проверки 

экзаменационной комиссией и незамедлительно передает электронные копии 

отсканированных письменных работ в РИКЦ в день проведения вступительного 

испытания. 

Передача электронных копий отсканированных письменных произведений 

осуществляется в соответствии с техническими требованиями РИКЦ и сопровождается 

актом приема-передачи электронных копий. 

РИКЦ принимает электронные копии отсканированных письменных работ, 

выполненных участниками вступительного испытания в день проведения 

вступительных испытаний по каждому предмету. 

155. Письменные работы, выполненные участниками вступительного испытания 

на бумажном носителе, хранятся в лицее, учреждении высшего образования до 1 

сентября года приема. 

Электронные копии отсканированных письменных работ, выполненных 

участниками вступительного испытания, хранятся на электронном носителе в РИКВ до 

1 сентября года приема. 

156. Для доступа к ответам на задания и критериям оценивания заданий, 

размещенным на электронных носителях, по каналу связи, определяемому РИКЦ, до 

проведения письменных испытаний высшим учебным заведением второй пароль - 

лицу, курирующему курс проведения приемной кампании в лицей, вуз. 

Для получения доступа к файлам с ответами на задания и критериями оценки 

заданий, размещенными на электронных носителях в томе с зашифрованными 

данными, последовательно заходят председатель приемной комиссии и лицо, 

осуществляющее контроль за ходом вводной кампании. пароли. 

Ответы на задания и критерии оценки заданий воспроизводятся секретарем 

приемной комиссии в присутствии лица, осуществляющего контроль за ходом 

приемной кампании, и передаются в экзаменационную комиссию. Копирование 

информации с электронных носителей запрещено. 

После тиражирования электронный носитель с ответами на задания и критериями 

оценивания заданий передается на хранение председателю приемной комиссии. 

После сдачи всех вступительных экзаменов отформатированный электронный 

носитель отправляется в РИКЦ заказным письмом в упаковке, предотвращающей 

повреждение. 

157. При приеме в год создания лицеев, указанных в  части первой пункта 139 

настоящего Положения, лиц в XI разряды лицеев, высших учебных заведений, а также 

при приеме лиц на бесплатные места в XI разряды лицеев, учреждениях высшего 

образования лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе на получение 

среднего образования в соответствующем образовательном учреждении, сдают два 

вступительных экзамена, определенных учебными планами общеобразовательных 
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учебных заведений, высших учебных заведений для получения высшего образования, 

которые они хочу учиться на продвинутом уровне. 

Отделы образования облисполкомов, комитет по образованию 

Мингорисполкома, высшие учебные заведения, лицеи проводят вступительные 

экзамены для зачисления лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе на 

получение среднего образования в  первую часть образовательного учреждения . 

утверждает даты проведения вступительных испытаний не позднее чем за один 

месяц до начала их проведения; 

определять и доводить до сведения условия заинтересованности, порядок 

формирования заявок на получение экзаменационных материалов для вступительных 

испытаний по соответствующим предметам; 

определить форму экзамена, время проведения вступительного экзамена, 

количество вариантов по каждому предмету; 

определяет уполномоченных лиц на разработку материалов экспертизы, их 

тиражирование и упаковку в соответствии с заявками; 

утвердить экзаменационные материалы. 

ГЛАВА 10 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА И ПОРЯДКА ПРИЕМА В 

НЕГО 

158. В школу-интернат принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в возрасте от шести до восемнадцати лет . Дети в возрасте от 

трех лет могут быть приняты в школу-интернат вместе со своими старшими братьями 

и сестрами . 

159. При наличии детей в возрасте от трех до шести лет для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в школе-интернате 

открываются дополнительные группы в соответствии с пунктом 7 статьи 147 Кодекса 

об образовании Республики Беларусь. 

160. При реализации программы воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в общественно опасном положении, допускается 

объединение сиблингов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в одну группу (воспитательную возрастную группу), вместимость которых 

не более 12 воспитанников. Учебные группы разного возраста размещаются в 

отдельных помещениях с организацией быта, максимально приближенной к условиям 

семьи. 

161. Если учащиеся достигли совершеннолетия до завершения обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего образования, они могут учиться и получать 

образование в школе-интернате до завершения обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования. образования и принять решение о зачислении в 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование или о 
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трудоустройстве (постановке на учет в органах труда, занятости и социальной 

защиты), но не более чем в течение трех месяцев со дня окончания обучения и 

получения образования по III степени общего среднего образования. 

162. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются 

(зачисляются) в школу-интернат приказом ее руководителя в течение суток со дня 

приема детей. 

163. Прием в школу-интернат осуществляется по направлению отдела 

образования облисполкома (комитета по образованию Мингорисполкома), которое 

выдается на основании решения местного исполнительного и распорядительного 

органа по месту жительства ребенка школа-интернат на господдержке. 

Вместе с направлением отдела образования облисполкома (комитета образования 

Мингорисполкома) на каждого ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, заведующей интернатом выдаются следующие документы: 

свидетельство о рождении ; 

паспорт гражданина Республики Беларусь (при наличии) или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

медицинская справка о состоянии здоровья или выписка из его медицинских 

документов; 

документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотрены статьями 4 и 5 Закона Республики Беларусь от 

21 декабря 2005 г. № 73-З «О гарантиях социальной защиты детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей». , а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер; 

опись имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, и сведения о лицах, 

ответственных за его сохранность; 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о 

закреплении за несовершеннолетним жилого помещения , из которого он выехал ; 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о 

постановке на учет несовершеннолетнего, нуждающегося в улучшении жилищных 

условий; 

документ о наличии счета в банке, открытого на имя несовершеннолетнего; 

документы, подтверждающие право несовершеннолетнего на пенсию; 

иные документы, предусмотренные законодательством. 

164. Воспитанники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содержатся в школе-интернате на государственном обеспечении. 
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164 
1
 . Школа-интернат обеспечивает комплексную реабилитацию обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на ее 

воспитании и употребления ими наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, наркотиков и токсинов. с законом. 

165. В случаях самовольного оставления школы-интерната без разрешения 

директора школы или педагогического коллектива начальник школы-интерната обязан 

незамедлительно сообщить об этом в орган внутренних дел по месту нахождения 

школы-интерната и содействовать розыску и возвращению воспитанника. в интернат. 

166. При наличии вакантных мест в школе-интернате по направлению отдела 

образования местного исполнительного и распорядительного органа, на территории 

которого расположена школа-интернат, могут быть приняты на обучение и воспитание 

на I, II и III ступени общего среднего образования в соответствующем классе детей, 

проживающих по соседству. 

Эти обучающиеся не включаются в учебные группы и не обеспечиваются 

питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем (постельным бельем), учебниками, 

учебными пособиями, учебными пособиями, предметами первой необходимости и 

личной гигиены. 

167. При школе-интернате могут создаваться постинтернатные отделения 

адаптации, деятельность которых осуществляется в соответствии 

с Положением о доме ребенка , детской деревне (городке) , утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 124. , 

иные законодательные акты в уставе школы-общежития. 

ГЛАВА 11 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ-ИНТЕРНАТА И ПРИЕМА В 

НЕГО 

168. Санаторно-курортные школы-интернаты создаются отдельно для детей: 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани; 

при соматической патологии; 

больных туберкулезом и находящихся в группе риска по его развитию. 

169. Прием в санаторно-курортные школы-интернаты осуществляется до начала 

учебного года или четверти. Прием лиц в санаторно-курортные школы-интернаты 

после начала учебного года (четверти) осуществляется при наличии свободных мест. 

170. Преимущественное право при приеме в санаторно-курортные школы-

интернаты имеют: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, находящиеся в социально опасном положении; 

дети, один из родителей которых является инвалидом; 
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детей из многодетных семей. 

171. Направление в санатории-интернаты выдается Управлением образования 

облисполкома (Комитетом по образованию Мингорисполкома) на 

основании заключения врачебно-консультативной комиссии в соответствии с 

перечнем медицинских показаний и противопоказаний. для здоровья. 

172.  Для приема в санаторий -интернат лицо (законный представитель 

несовершеннолетнего) вместе с заявлением на имя начальника этого санатория-

интерната и направлением отдела образования облисполкома (комитета по 

образованию г. Мингорисполкома ) _ 

свидетельство о рождении ; 

паспорт гражданина Республики Беларусь (при наличии) или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

медицинская справка о состоянии здоровья или выписка из ее медицинских 

документов; 

документы, подтверждающие право лица на льготы при поступлении 

в санаторно-курортный интернат (при наличии права на льготы). 

173. Срок пребывания обучающихся в санаторно-курортных учреждениях-

интернатах определяется врачебно-консультативной комиссией. 

174. Лечебное отделение создается в санатории-интернате в порядке, 

установленном законодательством. 

175. Занятия по предмету «Физическая культура и здоровье» проводятся с учетом 

состояния здоровья обучающихся и рекомендаций медицинских работников. 

176. При реализации образовательных программ общего среднего образования в 

санаторно-курортных школах-интернатах: 

разделение класса на группы при проведении занятий по физической 

реабилитации осуществляется при наличии в классе не менее 10 учащихся; 

занятия плаванием в рамках занятий физической реабилитации проводятся при 

наличии условий. При этом санаторий-интернат в зависимости от заболеваний 

обучающихся и наличия условий для занятий плаванием самостоятельно определяет 

количество учебных часов для занятий плаванием, но не более 2 учебных часов в 

неделю в каждом классе. . Допускается использование уроков плавания для занятий 

плаванием, отведенных типовым учебным планом санатория-интерната для 

проведения факультативных занятий. 

177. В санаторно-курортных школах-интернатах, за исключением санаторно-

курортных школ-интернатов для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и соединительной ткани, где учащиеся учатся одну или две четверти, 

допускается при отсутствии необходимых условий для проведения учебных занятий 

по предмету в классах. V – IX использовать учебные часы, определенные для изучения 

данного предмета типовым учебным планом санатория-интерната, проводить занятия 
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по физической реабилитации с разделением занятий на группы в соответствии 

с абзацем вторым пункта 176 настоящих Правил. 

178. В санаториях-интернатах для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и соединительной ткани допускается применять дополнительно: 

1 учебный час занятий по физической реабилитации из общего количества 

учебных часов, отведенных типовым учебным планом санаторно-курортной школы-

интерната по предмету «Физическая культура и здоровье»; 

учебных часов по музыкально-художественным занятиям из числа учебных 

часов, отведенных типовым учебным планом санатория-интерната на проведение 

занятий по физической реабилитации или на проведение факультативных занятий. 

179. Воспитанники на период обучения в санаторно-курортных школах-

интернатах бесплатно пользуются учебниками и учебными пособиями, эти санаторно-

курортные школы-интернаты обеспечиваются бесплатными местами для проживания 

и питания. 

ГЛАВА 12 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ, 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И ПРИЕМА В НИХ 

180. В начальной школе - колледжи искусств при осуществлении обучения и 

воспитания на I и II ступенях или на II ступени общего среднего образования, в 

старшей школе - колледжи искусств при осуществлении обучения и воспитания на I, II 

и III ступенях или на II и III ступенях общего среднего образования могут изучаться 

предметы, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в 

области следующих видов искусства: 

музыкально-хоровая; 

музыкально-инструментальная; 

отлично; 

хореографический; 

театральный. 

181. При приеме в I (V) классы для получения соответствующего образования в 

начальных школах - колледжах искусств, средних общеобразовательных школах - 

колледжах искусств лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, в период с 20 

до 25 В августе года приема в присутствии своих законных представителей проходят 

проверку способностей в области одного из видов искусства, указанных в пункте 

180 настоящих Правил. 

182. Задания для проверки способностей в области отдельных видов искусства 

разрабатываются экзаменационными комиссиями. 

https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a80
https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a20
https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a20


183. Директор основной школы - колледжа искусств, средней школы - колледжа 

искусств: 

утверждает задания для проверки способностей в области определенных 

искусств; 

определяет сроки и форму доведения заданий на проверку способностей в 

области отдельных видов искусства до законных представителей лиц, изъявивших 

желание принять участие в конкурсе; 

утверждает график проверки способностей в области отдельных видов искусства, 

состав групп для проверки способностей в области отдельных видов искусства. 

184. График проверки способностей в области отдельных видов искусства не 

позднее чем за одну неделю до ее проведения доводится до сведения лиц, изъявивших 

желание принять участие в конкурсе, и их законных представителей. Фамилии членов 

экзаменационных комиссий по проверке способностей в области отдельных искусств в 

расписании не указываются. 

185. Результаты выявления уровня способностей лица в области определенного 

вида искусства вносятся председателем экзаменационной комиссии в карточку уровня 

способностей лица в области определенного вида искусства в форме 

согласно приложению . 

Председатель экзаменационной комиссии (или иной член экзаменационной 

комиссии от имени председателя экзаменационной комиссии) 

Карточка уровня способностей лица в области отдельного вида 

искусства подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии и 

законным представителем лица, принимающего участие в конкурсе. Эта карта 

хранится в начальной школе - Колледже искусств, в старшей школе - Колледже 

искусств. 

186. Зачисление лиц на вакантные места во II (VI) - IX классы для получения 

соответствующего образования в основных школах - колледжах искусств, 

общеобразовательных школах - колледжах искусств и зачисление на вакантные места 

в X и XI классы для получения среднего образования в средней школ-колледжей 

искусств проводится по конкурсу на основе проверки способностей в области 

отдельных видов искусств. 

Сроки и порядок проверки способностей в области отдельных видов искусства 

при приеме на занятия, указанные в части первой настоящего пункта, определяются 

соответствующим образовательным учреждением по согласованию с учредителем и не 

позднее 1 июня года приема общеобразовательных образование, общее среднее 

образование в основных школах - колледжах искусств, средних школах - колледжах 

искусств. 

ГЛАВА 13 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ГИМНАЗИИ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 
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187. В гимназиях - колледжах искусств при проведении обучения и воспитания 

на II и III ступенях общего среднего образования могут изучаться предметы, 

содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области видов 

искусств, указанных в пункте 180 настоящего Положения . изучаться на продвинутом 

уровне. 

188. При приеме лиц для получения основного образования в гимназии - 

колледжи искусств лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, проходят 

проверку способностей в области одного из видов искусства, указанных в пункте 180 

Устава . настоящее Положение. 

При приеме на вакантные места для получения среднего образования в 

гимназиях - колледжах искусств лица, изъявившие желание принять участие в 

конкурсе, сдают вступительные экзамены в письменной форме по предметам 

"Белорусский язык" или "Русский язык" (по выбору), «Математика» и пройти проверку 

способностей в области одного из видов искусства, указанных в пункте 180 настоящих 

Правил. 

189. Порядок проверки способностей в области отдельных видов искусства при 

приеме для получения основного образования в гимназию - колледж искусств 

определяется в соответствии с законодательством. 

Проверка способностей в области отдельных видов искусства при приеме на 

получение среднего образования в гимназию - колледж искусств проводится в период 

с 9 по 14 июня года приема. 

190. Проверка способностей в области музыкально-хорового искусства и 

музыкально-инструментального искусства проводится по 

заданиям, предусматривающим вопросы по сольфеджио и игре на музыкальном 

инструменте. 

191. Проверка способностей в области изобразительного искусства проводится 

по заданиям, предусматривающим выполнение рисунка , живописи, композиции. 

192. Проверка способностей в области театрального искусства проводится по 

заданиям, предусматривающим исполнение стихотворного произведения, этюда на 

определенную тему, танца. 

193. Проверка способностей в области хореографического искусства проводится 

по заданиям, предусматривающим исполнение классических и народных танцев. 

194. Продолжительность каждого из вступительных испытаний по предметам, 

указанным в пункте 188 настоящих Правил, составляет 45 минут. 

195. Для выполнения заданий: 

На сольфеджио отводится 30 минут, игра на музыкальном инструменте – до 15 

минут с обязательным перерывом не менее 15 минут после выполнения задания; 

на рисунок, живопись, композицию отводится 135 минут с обязательным 

перерывом не менее 20 минут после выполнения соответствующего задания; 
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на чтение стихотворения, этюда на определенную тему, танца отводится до 20 

минут; 

классические и народные танцы занимают до 45 минут. 

196. Исключено. 

197. Разработка, утверждение текстов заданий, а также определение и сдача 

заданий по предметам "Белорусский язык", "Русский язык" и "Математика" в гимназии 

- колледжи искусств осуществляется в соответствии с пунктом 127 настоящего 

Положения, и разработка заданий для проведения проверки способностей в области 

отдельных видов искусства - экзаменационными комиссиями гимназий - колледжей 

искусств. Задания на проверку способностей в области определенных искусств 

утверждаются председателем приемной комиссии гимназии - колледжа искусств. 

198. Даты проведения вступительных испытаний, проверки способностей в 

области отдельных искусств, в том числе дата резервного дня, при приеме лиц на 

вакантные места в X-XI классы для получения среднего образования в гимназиях - 

колледжах искусств до 10 апреля года о приеме в облисполкомы, комитет по 

образованию Мингорисполкома и доводятся до лиц, изъявивших желание принять 

участие в конкурсе, через средства массовой информации. 

Сроки проверки способностей в области отдельных видов искусства до 10 апреля 

года приема определяются гимназиями - колледжами искусств, которые принимаются 

на вакантные места в классах, перечисленных в части первой настоящего пункта, и 

предоставляются тем, кто желание участвовать в 

конкурсе . размещение соответствующей информации на 

официальных сайтах этих гимназий - колледжей искусств или на доске объявлений. 

199. Задания по проведению вступительных испытаний разрабатываются, 

утверждаются и доводятся до гимназий - колледжей искусств в порядке, определенном 

настоящим Положением о проведении вступительных испытаний и обеспечении их 

заданиями при приеме на свободные места в X-XI классы гимназий, гимназии. 

Задания, по которым проверяется способность в области отдельных видов 

искусства, определяются гимназией - колледжем искусств по согласованию с его 

учредителем, а сроки выполнения заданий устанавливаются при их разработке. Эти 

задания разрабатываются экзаменационными комиссиями и утверждаются 

председателем приемной комиссии гимназии - колледжа искусств. 

200. Ответственность за обеспечение конфиденциальности заданий на 

вступительные испытания при приеме лиц в классы, указанные в части первой пункта 

198 настоящего Положения, с момента их получения до дня оглашения несет 

руководитель гимназии-колледжа искусств. заданий на вступительном экзамене. 

201. График вступительных испытаний, испытаний способностей в области 

отдельных искусств не позднее чем за неделю до начала их проведения утверждается 

директором гимназии - колледжа искусств и доводится до сведения лиц, изъявили 

желание принять участие в конкурсе на получение основного образования гимназиями 

- колледжами искусств. Фамилии членов экзаменационных комиссий в расписании не 

https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a87
https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a46
https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a46


указываются. Для каждой группы предусмотрен один вступительный экзамен или 

проверка способностей в области того или иного вида искусства. Продолжительность 

перерыва между вступительными испытаниями и проверкой пригодности в области 

определенного вида искусства должна составлять один или несколько календарных 

дней. 

202. Порядок проведения вступительного испытания, проверки способностей в 

области того или иного вида искусства и рекомендации по предлагаемым заданиям 

доводятся до сведения председателя экзаменационной комиссии (или по поручению 

председателя экзаменационной комиссии иным члены экзаменационной комиссии), 

испытания способностей в области отдельного вида искусства. 

203. Пакет заданий вскрывается членами экзаменационной комиссии в день 

проведения вступительного испытания по соответствующему предмету при приеме 

лиц в классы, указанные в части первой пункта 198 настоящих Правил, проверке 

способностей по соответствующему предмету. при наличии пройти проверку 

способностей в области этого вида искусства. 

204. В день проведения конкурса объявляются оценки, полученные лицами, 

участвующими в конкурсе, по результатам проверки пригодности в области 

следующих искусств: музыкально-хорового, музыкально-инструментального, 

театрального, хореографического. испытания способностей в области 

изобразительного искусства - в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил. 

ГЛАВА 14 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ В ИГО 

205. Помимо основных функций в соответствии с пунктом 27 статьи 156 Кодекса 

об образовании Республики Беларусь межшкольный учебно-производственный 

комбинат может выполнять: 

организация профессиональной ориентации студентов; 

организация факультативных занятий; 

организация общественно полезного труда; 

подготовка студентов к сознательному профессиональному самоопределению, 

продолжению образования, трудовой и общественной деятельности. 

206. Учебный процесс по предмету "Профессиональная подготовка" при 

реализации содержания образовательной программы основного образования 

осуществляется в группах, которые делятся на V-IX классы в соответствии с абзацем 

вторым пункта 54 настоящей Регулирование. В состав класса могут входить учащиеся 

одного или разных учреждений общего среднего образования других типов района 

(города). 
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Изучение предмета «Профессиональная подготовка» при реализации содержания 

образовательной программы основного образования осуществляется за счет учебных 

часов, которые определяются типовым учебным планом общего среднего образования 

соответствующего вида для его изучения. . Эти учебные часы ежегодно передаются на 

межшкольный учебно-производственный комбинат учреждениями образования, 

учащиеся которых изучают предмет «Профессиональная подготовка» в данном 

межшкольном учебно-производственном комбинате. 

207. В целях подготовки обучающихся к выбору профессии рабочего 

(служащего) в межшкольном учебно-производственном комбинате в течение учебного 

года с обучающимися VIII и IX классов может проводиться допрофессиональная 

подготовка. 

Допрофессиональная подготовка учащихся осуществляется в группах, 

формируемых в порядке, определяемом настоящим Положением, и организуется за 

счет учебных часов, определенных учебным планом учреждения общего среднего 

образования соответствующего вида на проведение факультативных занятий. . 

На каждую группу учащихся VIII и IX классов при организации 

допрофессиональной подготовки выделяются учебные часы в неделю в пределах 

количества учебных часов, предусмотренных соответствующим учебным планом 

факультативных занятий по основам выбора профессии, но не более 2 учебные недели 

для классов учащиеся IX класса - не более 4 учебных часов. Эти учебные часы 

ежегодно передаются на межшкольный учебно-производственный комбинат 

образовательными учреждениями, учащиеся которых проходят допрофессиональную 

подготовку в этом межшкольном учебно-производственном комбинате. 

208. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) осуществляется в учебных 

группах, содержание которых в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 250 

Кодекса об образовании Республики Беларуси не должно превышать 20 студентов. 

209. При освоении содержания образовательной программы профессиональной 

подготовки рабочих (служащих) учебная и программная документация 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), 

которая определена пунктом 5 статьи 255 Кодекса Республики Беларусь по 

образованию. 

Учебный процесс при реализации образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) осуществляется за счет учебных 

часов, которые определяются учебным планом общего среднего образования 

соответствующего вида на учебные занятия по предмету «Трудовая 

Обучение". Количество учебных часов определяется в пределах количества учебных 

часов, предусмотренных типовыми учебными планами по профессиям, но не более 6 

учебных часов в неделю. 

210. В случае использования общеобразовательными учреждениями учебных 

программ образовательных учреждений по профессии «Тракторист 

сельскохозяйственного производства» учредителям дополнительно выделяются 

https://bii.by/tx.dll?d=204095&a=610#a610
https://bii.by/tx.dll?d=204095&a=611#a611


учебные часы для проведения практических занятий по дисциплине «Управление 

трактором». производство ". 

При наличии необходимой материально-технической базы для проведения 

факультативных занятий с учащимися X-XI классов по подготовке водителей 

автотранспортных средств категории «В», водителей автотранспортных средств 

категорий «В» и «С» учредителями являются дополнительно выделяются учебные 

часы, определяемые только программами обучения водителей автотранспортных 

средств этих категорий. 

211. Руководитель межшкольного учебно-производственного комбината 

принимает решения по согласованию с учредителем: 

о формировании контингента учащихся V-IX классов для осуществления 

образовательного процесса по предмету "Профессиональное обучение" при 

реализации содержания образовательной программы основного образования на основе 

предложений учреждений общего среднего образования других видов учет пожеланий 

воспитанников и наличие заявок; 

о формировании контингента учащихся VIII и IX классов для осуществления 

предпрофессиональной подготовки при реализации содержания образовательной 

программы основного образования на основе предложений учреждений общего 

среднего образования других видов с учетом пожеланий воспитанников и наличие 

заявлений их законных представителей; 

о выборе типовых учебных планов по профессиям для разработки 

соответствующих учебных планов межшкольного учебно-производственного 

комбината по профессиям с учетом предложений Комитета по труду, занятости и 

социальной защите областных, Минского городского исполнительных комитетов, 

отделов, филиалов и отделов райисполкомов, заинтересованных организаций и 

возможностей межшкольного учебно-производственного комбината; 

о формировании контингента обучающихся учебных групп для освоения 

содержания образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) из числа обучающихся X-XI (XII) классов на основании предложений 

общеобразовательных учреждений других видов принимая во внимание . 

212. Количество классов, групп, кружков в межшкольных учебно-

производственных цехах определяется списком обучающихся на начало учебного года. 

213. Формы итоговой аттестации и порядок оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся при освоении содержания образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) определяются Положением о 

непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержден 

решением Совета 

214. Межшкольный учебно-производственный комбинат может осуществлять 

общественно полезную работу учащихся учреждений общего среднего образования 

района (города). Для проведения этой работы используются учебные часы, 

определенные абзацем одиннадцатым пункта 77 настоящего Положения, которые 
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могут ежегодно передаваться на межшкольные учебно-производственные предприятия 

учреждениями общего среднего образования соответствующих видов. 

215. Прием лиц из числа учащихся общеобразовательных учреждений других 

видов района (города) на межшкольный учебно-производственный комбинат 

осуществляется на основании: 

заявления законных представителей учащихся V-IX классов об усвоении 

учащимися содержания учебного плана по предмету "Профессиональное обучение" 

при реализации образовательной программы основного образования; 

заявления законных представителей учащихся VIII и IX классов о 

допрофессиональной подготовке при реализации образовательной программы 

основного образования; 

заявления обучающихся, заявления законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся X и XI (XII) классов на освоение содержания 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих). 

Заявления должны быть поданы не позднее 28 августа года приема. 

216. Начальник межшкольного учебно-производственного комбината 

издает приказ о приеме (зачислении) лиц в число воспитанников, 

слушателей межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения 

и профессиональной ориентации не позднее 31 августа года. приема. 

ГЛАВА 15 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОУГОЛОВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПРИЕМА В НЕГО 

217. Помимо основных функций в соответствии с пунктом 28 статьи 156 Кодекса 

об образовании Республики Беларусь межшкольный центр дослужебной подготовки 

вправе в установленном законодательством порядке, указанном в настоящем 

Положении: 

военно-патриотическое воспитание учащихся; 

подготовка курсантов к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних 

дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям; 

подготовка студентов к сознательному профессиональному самоопределению, 

продолжению образования, трудовой и общественной деятельности. 

В своей деятельности межшкольный центр допризывной подготовки 

сотрудничает с районным (городским) военным комиссариатом, районным 

(городским) штабом гражданской обороны, районной (городской) организацией 

ДАСААФ, учебными заведениями, осуществляющими подготовку кадров по 

специальностям, специальностям (по специальностям) Белоруссии, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь, воинских частей и подразделений 
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Вооруженных Сил Республики Беларусь, внутренних войск МВД, МЧС и 

Государственного пограничного окружного комитета. 

218. Учебный процесс по предмету «Дослужебная и медицинская подготовка» 

при реализации содержания образовательной программы среднего образования в 

межшкольном центре дослужебной подготовки осуществляется в группах в X и XI 

классах в соответствии с абзацем третьим пункта 54 настоящих Правил. В состав 

класса могут входить учащиеся одного или разных учреждений общего среднего 

образования других типов района (города). 

Изучение предмета «Дослужебная и медицинская подготовка» при реализации 

содержания образовательной программы среднего образования осуществляется за счет 

учебных часов, который определяется типовым учебным планом общего среднего 

образования его вида . Данные учебные часы ежегодно передаются в межшкольный 

центр допризывной подготовки учреждениями образования, воспитанники которых 

изучают предмет «Допризывная и медицинская подготовка» в данном межшкольном 

центре допризывной подготовки. 

219. В целях военно-патриотического воспитания учащихся в межшкольном 

центре допризывной подготовки факультативные занятия в соответствии с учебными 

планами факультативных занятий военно-патриотической направленности могут 

проводиться при реализации содержания образовательной программы основного 

образования , начальное образование. Они организуются за счет учебных часов, 

которые определяются учебным планом общеобразовательного учреждения 

соответствующего типа для проведения факультативных занятий. 

Группы для организации факультативных занятий военно-патриотической 

направленности формируются в порядке, определяемом настоящим Положением. 

220. Руководитель межшкольного центра допризывной подготовки принимает 

решения по согласованию с учредителем: 

о формировании контингента учащихся X и XI классов для осуществления 

образовательного процесса по предмету «Допризывная и медицинская подготовка» 

при реализации образовательной программы среднего образования на основе 

предложений учреждений общего среднего образования других виды с учетом 

пожеланий воспитанников; 

о формировании контингента учащихся для освоения содержания учебных 

программ факультативных классов военно-патриотической направленности при 

реализации образовательной программы основного образования, образовательной 

программы среднего образования на основе предложений учреждений общего 

среднего образования других виды с учетом 

о порядке проведения учебно-полевых встреч (врачебной практики) с юношей 

(девушками) X классов. 

221. Количество классов и групп в межшкольном центре дослужебной 

подготовки определяется списком обучающихся на начало учебного года. 

https://bii.by/tx.dll?d=234537&pr=1&w=1#a26


222. Прием учащихся общеобразовательных учреждений других видов района 

(города) в межшкольный центр допризывной подготовки осуществляется на основании 

заявлений законных представителей учащихся X и XI классов для освоения 

содержания учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования, а также на основании заявлений законных представителей учащихся V-

IX классов об освоении учащимися содержания учебных планов факультативных 

занятий военно-патриотической направленности при реализации образовательной 

программы основного образование, образовательная программа среднего образования. 

Заявления должны быть поданы не позднее 28 августа года приема. 

223. Начальник межшкольного центра допризывной подготовки издает приказ о 

приеме (зачислении) лиц в число воспитанников межшкольного центра допризывной 

подготовки не позднее 31 августа года приема. 

ГЛАВА 16 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

224. По требованию законных представителей детей, в том числе детей, не 

осваивающих образовательную программу дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях или в яслях-детских садах - начальных школах, детских 

садах - начальных школах, яслях-детских садах - начальных школах, детских садах - 

основные школы, ясли-детские сады - общеобразовательные школы, детские сады - 

общеобразовательные школы, учреждения общего среднего образования могут 

подготовить своих детей к обучению на I ступени общего среднего образования. 

225. Подготовка детей к обучению на первой ступени общего среднего 

образования осуществляется учреждением общего среднего образования на 

специально организованных занятиях с детьми (далее - занятия), а также путем 

оказания юридической помощи детям (далее - консультации ). 

226. Проведение занятий, консультаций направлено на обеспечение 

социализации детей в коллективе сверстников и взрослых, формирование основ 

готовности к обучению на I ступени общего среднего образования. 

227. Для проведения занятий формируются группы не более 20 детей. 

228. Занятия и консультации проводятся во время каникул, в том числе летних 

каникул. 

Сроки и продолжительность их проведения, количество групп определяются 

руководителем учреждения общего среднего образования. 

229. График занятий, консультаций утверждается руководителем учреждения 

общего среднего образования и доводится до законных представителей детей. 

230. Занятия, консультации проводятся педагогическими работниками 

учреждения общего среднего образования в пределах их рабочего времени с 

учетом установленного объема педагогической нагрузки. 



  

  

  
Приложение 

к Положению об учреждении 

общего среднего образования 

  

Форма 

  

___________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения, номер 

аудитория, в которой проводится тест на пригодность 

лица в области определенного вида искусства) 

Карта уровня способностей человека в области отдельного вида искусства 

___________________________________________________________________________

__ 

(фамилия, имя, отчество лица (при наличии) 

___________________________________________________________________________

__ 

(ветвь отдельного вида искусства) 

___________________________________________________________________________

__ 

(продолжительность личностного теста) 

Результаты выявления уровня способностей личности: 

  

№ 

п/п 

Перечень заданий, используемых при проверке 

способностей человека в области 

___________искусства 

Уровень способностей человека в 

области того или иного вида искусства 

(выделено мной) 

Рекомендации 

1   Высокий 

Средний 

Низкий 

  

2   Высокий 

Средний 

Низкий 

  

…       

  

___________________________________________________________________________

_ 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись председателя 

___________________________________________________________________________

_ 

и члены экзаменационной комиссии, проводившей проверку способностей лица) 

  

Знакомый ______________________________________________ 

  (подпись, фамилия, инициалы законного представителя лица) 

Начальник учреждения 

общего 

среднего образования ______________________________________________ 

  (подпись, фамилия, инициалы) 

  

  

  

 

  



 

  



ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

20 снежня 2011 г. № 283 

Аб зацвярджэннi Палажэння аб установе агульнай сярэдняй 

адукацыi 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 

февраля 2014 г. № 9 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/28415 от 11.03.2014 г.); 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 

апреля 2014 г. № 38 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28641 

от 06.05.2014 г.); 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 

ноября 2017 г. № 148 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/32643 от 22.12.2017 г.); 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 3 

марта 2018 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/32951 

от 27.03.2018 г.); 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 2 

декабря 2019 г. № 180 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/34889 от 16.12.2019 г.) - внесены изменения и дополнения, вступившие 

в силу 20 декабря 2019 г., за исключением изменений и дополнений, 

которые вступят в силу 1 сентября 2020 г.; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 2 

декабря 2019 г. № 180 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/34889 от 16.12.2019 г.) - внесены изменения и дополнения, вступившие 

в силу 20 декабря 2019 г. и 1 сентября 2020 г.; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 6 

августа 2020 г. № 214 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/35724 от 17.08.2020 г.); 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 

ноября 2021 г. № 243 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/37397 от 03.12.2021 г.) 

  

На падставе абзаца другога падпункта 1.1 пункта 1 пастановы Савета Мiнiстраў 

Рэспублiкi Беларусь ад 19 лiпеня 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий 

Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых 

актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Мiнiстэрства 

адукацыi Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Зацвердзiць Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыi (дадаецца). 

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу пасля яе афiцыйнага апублiкавання. 
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Мiнiстр С.А.Маскевiч 

  

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр абароны 

Рэспублiкi Беларусь 

генерал-лейтэнант 

Ю.В.Жадобiн 

24.11.2011 

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр аховы здароўя  

Рэспублiкi Беларусь 

В.I.Жарко 

28.10.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Намеснiк Мiнiстра культуры  

Рэспублiкi Беларусь 

В.I.Кураш 

05.08.2011 

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр 

па надзвычайных сiтуацыях  

Рэспублiкi Беларусь 

У.А.Вашчанка 

17.08.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр прыродных рэсурсаў 

i аховы навакольнага асяроддзя  

Рэспублiкi Беларусь 

У.Р.Цалка 

08.08.2011 

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр спорту i турызму  

Рэспублiкi Беларусь 

А.Л.Качан 

08.08.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Першы намеснiк Мiнiстра 

працы i сацыяльнай абароны  

Рэспублiкi Беларусь 

П.П.Грушнiк 

04.08.2011 

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр унутраных спраў  

Рэспублiкi Беларусь 

А.Н.Куляшоў 

17.08.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Першы намеснiк  

Мiнiстра фiнансаў 

Рэспублiкi Беларусь 

У.В.Амарын 

20.12.2011 

УЗГОДНЕНА 

Мiнiстр эканомiкi 

Рэспублiкi Беларусь 

М.Г.Снапкоў 

17.08.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Старшыня Дзяржаўнага  

пагранiчнага камiтэта 

Рэспублiкi Беларусь 

I.А.Рачкоўскi 

20.12.2011 

УЗГОДНЕНА 

Старшыня 

Брэсцкага абласнога  

выканаўчага камiтэта 

К.А.Сумар 

08.08.2011 

    



УЗГОДНЕНА 

Першы намеснiк старшынi  

Вiцебскага абласнога  

выканаўчага камiтэта 

У.Г.Навацкi 

02.08.2011 

УЗГОДНЕНА 

Старшыня 

Гомельскага абласнога  

выканаўчага камiтэта 

У.А.Дворнiк 

03.08.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Старшыня 

Гродзенскага абласнога  

выканаўчага камiтэта 

С.Б.Шапiра 

08.08.2011 

УЗГОДНЕНА 

Старшыня 

Мiнскага абласнога  

выканаўчага камiтэта 

Б.В.Батура 

03.08.2011 

    

УЗГОДНЕНА 

Старшыня 

Магiлёўскага абласнога  

выканаўчага камiтэта 

П.М.Руднiк 

08.08.2011 

УЗГОДНЕНА 

Старшыня 

Мiнскага гарадскога  

выканаўчага камiтэта 

М.А.Ладуцька 

04.08.2011 

  

  
ЗАЦВЕРДЖАНА 

Пастанова 

Мiнiстэрства адукацыi  

Рэспублiкi Беларусь 

20.12.2011 № 283 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб установе агульнай сярэдняй адукацыi 

ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 

1. Дадзеным Палажэннем вызначаецца парадак дзейнасцi ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыi i прыёму (залiчэння) у iх асоб для атрымання агульнай сярэдняй 

адукацыi, за выключэннем сувораўскага вучылiшча, кадэцкага вучылiшча, сярэдняй 

школы – вучылiшча алiмпiйскага рэзерву, калi iншае не ўстаноўлена Прэзiдэнтам 

Рэспублiкi Беларусь. Дадзенае Палажэнне абавязкова для прымянення iншымi 

ўстановамi адукацыi ў частцы арганiзацыi адукацыйнага працэсу пры рэалiзацыi iмi 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi. 

2. Установа агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляе сваю дзейнасць у 

адпаведнасцi з Кодэксам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, дадзеным Палажэннем, 

iншымi актамi заканадаўства i яе статутам. 
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3. Прадметам дзейнасцi ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi з’яўляецца 

рэалiзацыя адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi, адукацыйнай праграмы 

дашкольнай адукацыi, адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыi, што 

забяспечвае атрыманне квалiфiкацыi спецыялiста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, 

адукацыйных праграм спецыяльнай адукацыi, адукацыйнай праграмы дадатковай 

адукацыi дзяцей i моладзi, адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi 

рабочых (служачых), праграмы выхавання i абароны праў i законных iнтарэсаў дзяцей, 

якiя знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становiшчы, праграмы выхавання дзяцей, 

якiя маюць патрэбу ў аздараўленнi. 

Вiды ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыi, адукацыйныя праграмы асноўнай 

адукацыi, адукацыйныя праграмы дадатковай адукацыi, праграмы выхавання, якiя 

рэалiзуюцца ўстановай агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду, вызначаны 

артыкулам 156 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi. 

4. Стварэнне, рэарганiзацыя i лiквiдацыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi 

ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

5. Дзяржаўная акрэдытацыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi на 

адпаведнасць заяўленаму вiду, пацвярджэнне дзяржаўнай акрэдытацыi ўстановы 

агульнай сярэдняй адукацыi на адпаведнасць заяўленаму вiду ажыццяўляюцца ў 

парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

6. Установа агульнай сярэдняй адукацыi ў частцы, якая не ўрэгулявана дадзеным 

Палажэннем, кiруецца: 

пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыi заканадаўствам, 

якое вызначае парадак арганiзацыi адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыi пры 

рэалiзацыi адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыi i прыёму ў iх асоб для 

атрымання дашкольнай адукацыi; 

пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыi, што 

забяспечвае атрыманне квалiфiкацыi спецыялiста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, 

заканадаўствам, якое вызначае парадак арганiзацыi адукацыйнага працэсу ва 

ўстановах адукацыi пры рэалiзацыi адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай 

адукацыi i прыёму (залiчэння) у iх асоб для атрымання сярэдняй спецыяльнай 

адукацыi; 

пры рэалiзацыi адукацыйных праграм спецыяльнай адукацыi заканадаўствам, 

якое вызначае парадак арганiзацыi адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыi пры 

рэалiзацыi адукацыйных праграм спецыяльнай адукацыi; 

пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi 

заканадаўствам, якое вызначае парадак арганiзацыi адукацыйнага працэсу ва 

ўстановах адукацыi пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыi 

дзяцей i моладзi i прыёму ў iх асоб для атрымання дадатковай адукацыi дзяцей i 

моладзi; 

пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi рабочых 

(служачых) заканадаўствам, якое вызначае парадак арганiзацыi адукацыйнага працэсу 
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ва ўстановах адукацыi пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы прафесiянальнай 

падрыхтоўкi рабочых (служачых); 

пры рэалiзацыi праграм выхавання заканадаўствам, якое вызначае парадак 

арганiзацыi выхаваўчага працэсу ва ўстановах адукацыi пры рэалiзацыi праграмы 

выхавання i абароны праў i законных iнтарэсаў дзяцей, якiя знаходзяцца ў сацыяльна 

небяспечным становiшчы, праграмы выхавання дзяцей, якiя маюць патрэбу ў 

аздараўленнi. 

7. Аказанне медыцынскай дапамогi навучэнцам ва ўстанове агульнай сярэдняй 

адукацыi ажыццяўляецца ў парадку i на ўмовах, устаноўленых заканадаўствам. 

8. Статыстычная справаздачнасць установы агульнай сярэдняй адукацыi 

прадстаўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам. 

9. Установа агульнай сярэдняй адукацыi забяспечвае накапленне, улiк, 

захоўванне i выкарыстанне архiўных дакументаў у адпаведнасцi з патрабаваннямi 

заканадаўства ў сферы архiўнай справы i справаводства. 

10. Установа агульнай сярэдняй адукацыi мае права ажыццяўляць 

эксперыментальную i iнавацыйную дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам. 

11. Установа агульнай сярэдняй адукацыi мае права ажыццяўляць мiжнароднае 

супрацоўнiцтва ў адпаведнасцi з заканадаўствам. 

11
1
. Установа агульнай сярэдняй адукацыi мае права перадаваць функцыi па 

забеспячэннi дзейнасцi дзяржаўным установам, створаным выканаўчымi камiтэтамi 

абласнога i базавага тэрытарыяльных узроўняў, для забеспячэння дзейнасцi 

падпарадкаваных iм бюджэтных арганiзацый. 

12. Кантроль за забеспячэннем якасцi адукацыi ва ўстанове агульнай сярэдняй 

адукацыi ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

13. Установа агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляе самакантроль за 

забеспячэннем якасцi адукацыi ў адпаведнасцi з заканадаўствам. 

14. Фiнансаванне дзяржаўных i прыватных устаноў агульнай сярэдняй адукацыi, 

ажыццяўленне дзейнасцi, якая прыносiць даходы, расходаванне сродкаў, атрыманых 

установамi агульнай сярэдняй адукацыi ад гэтай дзейнасцi, а таксама фармiраванне 

заснавальнiкамi матэрыяльна-тэхнiчнай базы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыi i 

забеспячэнне яе абнаўлення i развiцця ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з 

заканадаўствам. 

ГЛАВА 2 

СТРУКТУРА ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

15. Установа агульнай сярэдняй адукацыi можа мець у сваёй структуры 

адасобленыя падраздзяленнi i структурныя падраздзяленнi. 



16. Да адасобленых падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыi 

адносяцца фiлiял, прадстаўнiцтва, iншае адасобленае падраздзяленне, якiя ствараюцца 

i ажыццяўляюць сваю дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

17. Да структурных падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыi 

адносяцца бiблiятэка, iнтэрнат, аддзяленне, пункт карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi, 

вучэбна-кансультацыйны пункт, вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка), рэсурсны 

цэнтр, вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбiнат 

працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi, цэнтр дапрызыўнай 

падрыхтоўкi, лагер, iншыя структурныя падраздзяленнi. 

Структурнае падраздзяленне можа стварацца як адасобленае падраздзяленне. 

Структурныя падраздзяленнi ствараюцца i ажыццяўляюць сваю дзейнасць у 

адпаведнасцi з заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, статутам установы агульнай 

сярэдняй адукацыi, палажэннем аб адпаведным структурным падраздзяленнi, якое 

зацвярджаецца кiраўнiком установы агульнай сярэдняй адукацыi. 

18. Установа агульнай сярэдняй адукацыi, за выключэннем школы-iнтэрната для 

дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў (далей – школа-iнтэрнат), 

гiмназii-iнтэрната, санаторнай школы-iнтэрната, вячэрняй школы, ясляў-сада – 

пачатковай школы, дзiцячага сада – пачатковай школы, мiжшкольнага вучэбна-

вытворчага камбiната працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi (далей – 

мiжшкольны вучэбна-вытворчы камбiнат), мiжшкольнага цэнтра дапрызыўнай 

падрыхтоўкi, можа мець у сваёй структуры iнтэрнат. 

19. Для арганiзацыi адукацыйнага працэсу пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы 

сярэдняй спецыяльнай адукацыi, што забяспечвае атрыманне квалiфiкацыi спецыялiста 

з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, у структуры базавай школы – каледжа мастацтваў, 

сярэдняй школы – каледжа мастацтваў, гiмназii – каледжа мастацтваў можа стварацца 

аддзяленне. Гэтае структурнае падраздзяленне ствараецца i ажыццяўляе дзейнасць у 

адпаведнасцi з Палажэннем аб ўстанове сярэдняй спецыяльнай адукацыi, 

зацверджаным пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 22 лiпеня 

2011 г. № 106. 

20. Вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка) – структурнае падраздзяленне 

ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, што ствараецца з мэтай забеспячэння: 

правядзення практычных работ па асновах i тэхналогii вырошчвання раслiн у 

адпаведнасцi з вучэбнай праграмай вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне»; 

вырошчвання жывёл, назiрання за iх ростам i развiццём у адпаведнасцi з 

вучэбнымi праграмамi факультатыўных заняткаў; 

рэалiзацыi адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi па 

эколага-бiялагiчным профiлi; 

правядзення навукова-даследчых вопытаў па заданнях навуковых i 

сельскагаспадарчых арганiзацый; 

грамадска карыснай працы i практыкi; 
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i iншага. 

21. У залежнасцi ад прадмета, мэт i задач дзейнасцi ў структуры вучэбна-

вопытнага ўчастка (гаспадаркi) могуць стварацца наступныя падраздзяленнi: 

ахаванага грунту – для вырошчвання агароднiны, кветкава-дэкаратыўных i 

пакаёвых раслiн, расады, размнажэння пладова-ягадных i дэкаратыўных раслiн у 

цяплiцах, парнiках, на ўцепленым грунце; 

па вырошчваннi сельскагаспадарчых культур – для вырошчвання па сiстэме 

севазвароту гароднiны, бульбы, садавiны, пладова-ягадных культур i iншых 

сельскагаспадарчых культур i раслiн, расады кветкава-дэкаратыўных раслiн; 

па вырошчваннi пладова-ягадных i дэкаратыўных культур – для вырошчвання 

саджанцаў пладовых i дэкаратыўных дрэў, ягадных i дэкаратыўных кустарнiкаў; 

дэндралагiчнае – для стварэння калекцый дрэвавых i куставых раслiн; 

заалагiчнае – для стварэння кутка жывой прыроды, што таксама можа ўключаць 

трусятнiк, птушнiк, пчальнiкi i iншыя аб’екты жывёлагадоўлi; 

калекцыйнае – для вырошчвання i стварэння калекцый раслiн сартоў 

сельскагаспадарчых, кветкава-дэкаратыўных i сiстэматычных груп раслiн, 

распаўсюджаных лекавых раслiн; 

па вырошчваннi кветкава-дэкаратыўных раслiн – для вырошчвання аднагадовых, 

двухгадовых, шматгадовых кветкава-дэкаратыўных раслiн, планiроўкi азелянення 

тэрыторыi ўстановы адукацыi i вывучэння асноў ландшафтнага дызайну; 

экалагiчнае – для стварэння экалагiчнай сцежкi з мэтай вывучэння 

разнастайнасцi навакольнага асяроддзя. 

Для ажыццяўлення дзейнасцi вучэбна-вопытнага ўчастка (гаспадаркi) установе 

агульнай сярэдняй адукацыi могуць прадастаўляцца зямельныя ўчасткi ў адпаведнасцi 

з Кодэксам Рэспублiкi Беларусь аб зямлi. 

22. Рэсурсны цэнтр – структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай сярэдняй 

адукацыi, дзе канцэнтруюцца матэрыяльна-тэхнiчныя, педагагiчныя i iнфармацыйныя 

рэсурсы з мэтай iх эфектыўнага i рацыянальнага выкарыстання для iнавацыйнага 

развiцця ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыi раёна (горада). 

Рэсурсны цэнтр можа стварацца ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыi, на базе 

якой ажыццяўлялася эксперыментальная i (або) iнавацыйная дзейнасць па напрамку 

дадзенай дзейнасцi. 

23. Асноўныя задачы рэсурснага цэнтра: 

стварэнне медыятэкi, фармiраванне яе фонду сучаснымi вучэбнымi i iншымi 

выданнямi i забеспячэнне доступу да iх праз камп’ютарныя сеткi, уключаючы 

глабальную камп’ютарную сетку Iнтэрнэт; 

удзел у вопытнай праверцы вучэбных выданняў, экспертызе сродкаў навучання, 

неабходных для рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi; 
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арганiзацыя i правядзенне канферэнцый, семiнараў, практыкумаў i iншых 

мерапрыемстваў для педагагiчных работнiкаў; 

арганiзацыя i правядзенне вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных 

праграм па вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў; 

арганiзацыя i правядзенне кансультацый для педагагiчных работнiкаў па 

пытаннях правядзення вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па 

вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў з выкарыстаннем адпаведных рэсурсаў 

рэсурснага цэнтра. 

24. Вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбiнат 

працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi (далей – вучэбна-вытворчыя 

аб’екты) як структурныя падраздзяленнi ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi 

ствараюцца з мэтай ажыццяўлення навучання i выхавання па вучэбным прадмеце 

«Працоўнае навучанне» на II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi, арганiзацыi 

грамадска карыснай працы, рэалiзацыi адукацыйнай праграмы прафесiянальнай 

падрыхтоўкi рабочых (служачых). 

Дзейнасць вучэбна-вытворчых аб’ектаў у частцы ажыццяўлення адукацыйнага 

працэсу па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне», правядзення факультатыўных 

заняткаў у адпаведнасцi з вучэбнымi праграмамi факультатыўных заняткаў па асновах 

выбару прафесii (далей – дапрафесiянальная падрыхтоўка), арганiзацыi грамадска 

карыснай працы, рэалiзацыi адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi 

рабочых (служачых) вызначаецца ў адпаведнасцi з главой 14 дадзенага Палажэння. 

25. Цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкi як структурнае падраздзяленне ўстановы 

агульнай сярэдняй адукацыi ствараецца з мэтай ажыццяўлення навучання i выхавання 

па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» на III ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi, ваенна-патрыятычнага выхавання вучняў i падрыхтоўкi iх 

да службы ва Узброеных Сiлах Рэспублiкi Беларусь, iншых войсках i воiнскiх 

фармiраваннях Рэспублiкi Беларусь. 

Дзейнасць цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкi ў частцы ажыццяўлення 

адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная i медыцынская 

падрыхтоўка», правядзення факультатыўных заняткаў у адпаведнасцi з вучэбнымi 

праграмамi факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накiраванасцi 

вызначаецца ў адпаведнасцi з главой 15 дадзенага Палажэння. 

26. Для арганiзацыi выхаваўчага працэсу пры рэалiзацыi праграмы выхавання 

дзяцей, якiя маюць патрэбу ў аздараўленнi, ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыi, 

за выключэннем вячэрнiх школ, можа стварацца лагер. 

27. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыi ствараюцца сацыяльна-

педагагiчная i псiхалагiчная службы, якiя дзейнiчаюць у адпаведнасцi з 

заканадаўствам. 

ГЛАВА 3 

НАВУЧЭНЦЫ ВА ЎСТАНОВЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI, IХ 

ПРАВЫ I АБАВЯЗКI 



28. Навучэнцам ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыi з’яўляецца асоба, якая 

асвойвае змест аднаго з вiдаў адукацыйных праграм, што рэалiзуе ўстанова агульнай 

сярэдняй адукацыi. Да навучэнцаў ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыi адносяцца 

выхаванцы, вучнi i слухачы. 

29. Для мэт дадзенага Палажэння да выхаванца адносiцца асоба, якая асвойвае 

змест адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыi. 

30. Вучань – асоба, якая асвойвае змест аднаго з вiдаў адукацыйнай праграмы 

агульнай сярэдняй адукацыi, або адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыi на 

ўзроўнi агульнай сярэдняй адукацыi, або адукацыйнай праграмы спецыяльнай 

адукацыi на ўзроўнi агульнай сярэдняй адукацыi для асоб з iнтэлектуальнай 

недастатковасцю, або адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыi, што 

забяспечвае атрыманне квалiфiкацыi спецыялiста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, 

або адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi. 

31. Слухач – асоба, якая пры навучаннi i выхаваннi на III ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi асвойвае змест адукацыйнай праграмы прафесiянальнай 

падрыхтоўкi рабочых (служачых). 

32. Правы i абавязкi навучэнцаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыi 

ўстанаўлiваюцца Кодэксам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, iншымi актамi 

заканадаўства, статутам i правiламi ўнутранага распарадку для навучэнцаў. 

ГЛАВА 4 

ПЕДАГАГIЧНЫЯ РАБОТНIКI, IНШЫЯ РАБОТНIКI ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ 

СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI, IХ ПРАВЫ I АБАВЯЗКI 

33. Да педагагiчных работнiкаў установы агульнай сярэдняй адукацыi адносяцца 

асобы, якiя рэалiзуюць змест адукацыйных праграм, праграм выхавання, 

ажыццяўляюць навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыi i (або) ажыццяўляюць 

кiраўнiцтва адукацыйнай дзейнасцю ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, яе 

структурнымi падраздзяленнямi. 

34. Да iншых работнiкаў установы агульнай сярэдняй адукацыi адносяцца асобы, 

якiя ажыццяўляюць адмiнiстратыўна-гаспадарчыя, iнжынерна-тэхнiчныя, вытворчыя i 

iншыя дапаможныя функцыi. 

35. Патрабаваннi, якiя прад’яўляюцца да педагагiчных работнiкаў, iх правы i 

абавязкi, правы i абавязкi iншых работнiкаў установы агульнай сярэдняй адукацыi 

ўстанаўлiваюцца Кодэксам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, iншымi актамi 

заканадаўства, статутам i iншымi лакальнымi нарматыўнымi прававымi актамi 

ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, iх працоўнымi дагаворамi. 

ГЛАВА 5 

КIРАВАННЕ ЎСТАНОВАЙ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 
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36. Кiраванне ўстановай агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляецца ў 

адпаведнасцi з Кодэксам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, iншымi актамi 

заканадаўства, у тым лiку дадзеным Палажэннем, статутам установы адукацыi, i 

будуецца на спалучэннi прынцыпаў адзiнаначалля i самакiравання. 

37. Статут установы агульнай сярэдняй адукацыi зацвярджаецца заснавальнiкам 

у парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

Установа агульнай сярэдняй адукацыi забяспечвае азнаямленне асоб (законных 

прадстаўнiкоў непаўналетнiх асоб) пры залiчэннi ва ўстанову адукацыi з пасведчаннем 

аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, статутам, сертыфiкатамi аб дзяржаўнай акрэдытацыi, а па 

iх патрабаваннi – i з вучэбна-праграмнай дакументацыяй. 

38. Непасрэднае кiраўнiцтва ўстановай агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляе 

кiраўнiк (дырэктар, начальнiк), якi назначаецца на пасаду i вызваляецца ад пасады 

заснавальнiкам. 

39. Кiраўнiк установы агульнай сярэдняй адукацыi: 

узначальвае ўстанову адукацыi, кiруе яе работай, забяспечвае ўзаемадзеянне з 

зацiкаўленымi; 

нясе адказнасць за вынiкi работы ўстановы адукацыi ў адпаведнасцi з 

заканадаўствам; 

дзейнiчае ад iмя ўстановы адукацыi без даверанасцi, прадстаўляе яе ва ўсiх 

арганiзацыях; 

у межах сваёй кампетэнцыi выдае загады i дае ўказаннi, выкананне якiх 

абавязкова для ўсiх работнiкаў i навучэнцаў; 

прымае на работу i звальняе педагагiчных i iншых работнiкаў установы адукацыi, 

заключае (працягвае, скасоўвае) з iмi працоўныя дагаворы (кантракты), прымяняе да iх 

меры заахвочвання, дысцыплiнарнага спагнання (для сярэдняй школы, якая 

знаходзiцца на тэрыторыi папраўчай установы, – па ўзгадненню з яе кiраўнiком); 

зацвярджае структуру i штатны расклад установы адукацыi згодна з тыпавымi 

штатамi i зацверджанымi нарматывамi колькасцi работнiкаў у межах сродкаў, што 

выдзяляюцца на аплату працы; 

арганiзуе работу ўстановы адукацыi па разглядзе зваротаў грамадзян i 

юрыдычных асоб, вядзеннi кнiгi заўваг i прапаноў, ажыццяўленнi адмiнiстрацыйных 

працэдур. Пры неабходнасцi ўносiць прапановы па такiх зваротах на разгляд 

заснавальнiка; 

ажыццяўляе асабiсты прыём грамадзян i прадстаўнiкоў юрыдычных асоб; 

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя заканадаўствам. 

40. Асноўным органам самакiравання ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi 

з’яўляецца савет, якi ўзначальвае кiраўнiк установы агульнай сярэдняй адукацыi. 
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Ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыi ствараецца педагагiчны савет i могуць 

стварацца папячыцельскi савет i бацькоўскi камiтэт. 

Органы самакiравання ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi ствараюцца i 

ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасцi з: 

Палажэннем аб савеце ўстановы адукацыi, зацверджаным пастановай 

Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 18 лiпеня 2011 г. № 84; 

Палажэннем аб педагагiчным савеце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, 

Палажэннем аб бацькоўскiм камiтэце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, 

зацверджанымi пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28 чэрвеня 

2011 г. № 47; 

Палажэннем аб папячыцельскiм савеце ўстановы адукацыi, зацверджаным 

пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 25 лiпеня 2011 г. № 146. 

ГЛАВА 6 

АРГАНIЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ РЭАЛIЗАЦЫI 

АДУКАЦЫЙНЫХ ПРАГРАМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

41. Адукацыйны працэс пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 

адукацыi арганiзуецца ў адпаведнасцi з устаноўленымi Кодэксам Рэспублiкi Беларусь 

аб адукацыi асноўнымi патрабаваннямi да арганiзацыi адукацыйнага працэсу пры 

рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi. 

42. Адукацыйны працэс пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 

адукацыi ажыццяўляецца ў класах, у тым лiку класах з вывучэннем асобных вучэбных 

прадметаў на павышаным узроўнi, класах iнтэграванага навучання i выхавання, 

спецыялiзаваных па спорце класах, вячэрнiх класах, групах (пры дзяленнi класа на 

групы) або iндывiдуальна. 

43. Для арганiзацыi адукацыйнага працэсу пры навучаннi i выхаваннi на I, II i III 

ступенях агульнай сярэдняй адукацыi вучнi, як правiла, аднаго ўзросту 

аб’ядноўваюцца ў клас. У выпадку, калi колькасць вучняў пры прыёме (залiчэннi) ва 

ўстанову адукацыi, якая рэалiзуе адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыi, 

перавышае ўстаноўленую пунктам 13 артыкула 158 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб 

адукацыi напаўняльнасць класа, то ствараюцца некалькi класаў (паралельныя класы). 

43
1
. Класы (групы) з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным 

узроўнi могуць стварацца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыi на II i III ступенях 

агульнай сярэдняй адукацыi. 

Пералiк вучэбных прадметаў, якiя могуць вывучацца на павышаным узроўнi, 

вызначаецца кiраўнiком установы агульнай сярэдняй адукацыi па ўзгадненнi з 

заснавальнiкам установы агульнай сярэдняй адукацыi ў адпаведнасцi з тыпавым 

вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду. 

Класы (групы) з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным 

узроўнi фармiруюцца з лiку асоб, якiя выказалi жаданне вывучаць на павышаным 
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узроўнi асобныя вучэбныя прадметы i маюць па завяршэннi навучання i выхавання на 

II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi па дадзеных вучэбных прадметах адзнакi не 

нiжэй за 7 балаў i сярэднi бал пасведчання аб агульнай базавай адукацыi не нiжэй за 7 

балаў, на падставе заяў гэтых асоб (законных прадстаўнiкоў непаўналетнiх асоб) на iмя 

кiраўнiка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi. 

Класы (групы) з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным 

узроўнi аграрнай накiравансцi фармiруюцца з лiку асоб, якiя выказалi жаданне 

вывучаць на павышаным узроўнi асобныя вучэбныя прадметы i маюць па завяршэннi 

навучання i выхавання на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi па дадзеных вучэбных 

прадметах адзнакi не нiжэй за 6 балаў i сярэднi бал пасведчання аб агульнай базавай 

адукацыi не нiжэй за 5 балаў, на падставе заяў гэтых асоб (законных прадстаўнiкоў 

непаўналетнiх асоб) на iмя кiраўнiка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi. 

44. Спецыялiзаваныя па спорце класы могуць стварацца ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыi наступных вiдаў: 

пачатковай школе; 

базавай школе; 

сярэдняй школе; 

гiмназiях; 

лiцэях; 

сувораўскiм вучылiшчы; 

кадэцкiм вучылiшчы; 

школе-iнтэрнаце; 

вучэбна-педагагiчным комплексе (акрамя базавай школы – каледжа мастацтваў, 

сярэдняй школы – каледжа мастацтваў, гiмназii – каледжа мастацтваў, сярэдняй 

школы – вучылiшча алiмпiйскага рэзерву). 

45. Вячэрнiя классы могуць стварацца ў сярэднiх школах, сярэднiх школах 

(фiлiялах дзяржаўных сярэднiх школ), што знаходзяцца на тэрыторыi папраўчых 

устаноў крымiнальна-выканаўчай сiстэмы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, 

рэспублiканскiх унiтарных вытворчых прадпрыемстваў Дэпартамента выканання 

пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, лячэбна-працоўных прафiлакторыяў 

Мiнiстэрства ўнутраных спраў, i вучэбна-педагагiчных комплексах яслi-сад – сярэдняя 

школа, дзiцячы сад – сярэдняя школа. 

46. Арганiзацыя адукацыйнага працэсу пры рэалiзацыi адукацыйных праграм 

агульнай сярэдняй адукацыi ў межах навучальнага года ажыццяўляецца па чвэрцях. 

47. Для вучняў пры засваеннi зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 

адукацыi ўстанаўлiваюцца канiкулы на працягу навучальнага года i летнiя канiкулы. 

На працягу навучальнага года ўстанаўлiваюцца восеньскiя, зiмовыя i вясновыя 

канiкулы агульнай працягласцю не менш за 30 каляндарных дзён. Для вучняў I i II 



класаў у III чвэрцi (трэцi тыдзень лютага) устанаўлiваюцца канiкулы працягласцю не 

менш за 7 каляндарных дзён. 

Працягласць летнiх канiкул павiнна быць не менш за 12 каляндарных тыдняў, а 

для вучняў IX класаў, якiя працягваюць атрыманне адукацыi на III ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi, – не менш за 10 каляндарных тыдняў. 

Пачатак i заканчэнне чвэрцяў, канiкул вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi не 

менш чым за год да пачатку навучальнага года. 

48. Адукацыйны працэс пры навучаннi i выхаваннi на I, II i III ступенях агульнай 

сярэдняй адукацыi арганiзуецца ў рэжыме шасцiдзённага школьнага тыдня, у якi 

ўваходзяць пяцiдзённы вучэбны тыдзень i адзiн дзень тыдня для правядзення з вучнямi 

спартыўна-масавых, фiзкультурна-аздараўленчых, iншых выхаваўчых 

мерапрыемстваў, арганiзацыi працоўнага навучання, у тым лiку вучэбных заняткаў на 

вучэбна-вытворчых аб’ектах, у мiжшкольным вучэбна-вытворчым камбiнаце. 

49. Асноўнай формай арганiзацыi адукацыйнага працэсу пры рэалiзацыi 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi з’яўляюцца вучэбныя заняткi: урок, 

назiранне, экскурсiя i iншыя заняткi. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, 

стымулюючыя, падтрымлiваючыя заняткi, кансультацыi (для вучняў, якiя 

атрымлiваюць агульную сярэднюю адукацыю ў завочнай форме атрымання адукацыi), 

заняткi па фiзiчнай рэабiлiтацыi, музычна-рытмiчныя заняткi (для вучняў санаторных 

школ-iнтэрнатаў), практыка, вучэбна-палявыя зборы, грамадска карысная праца. 

50. Вучэбныя заняткi пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 

адукацыi могуць праводзiцца па зменах у адпаведнасцi з патрабаваннямi санiтарных 

нормаў, правiлаў i гiгiенiчных нарматываў. 

51. Рэжым арганiзацыi вучэбных заняткаў пры рэалiзацыi адукацыйных праграм 

агульнай сярэдняй адукацыi ў санаторных школах-iнтэрнатах, вячэрнiх школах, 

вячэрнiх класах, сярэднiх школах (фiлiялах дзяржаўных сярэднiх школ), што 

знаходзяцца на тэрыторыi папраўчых устаноў крымiнальна-выканаўчай сiстэмы 

Мiнiстэрства ўнутраных спраў, рэспублiканскiх унiтарных вытворчых прадпрыемстваў 

Дэпартамента выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, лячэбна-

працоўных прафiлакторыяў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, вызначаецца 

заснавальнiкамi з улiкам асаблiвасцяў дзейнасцi гэтых вiдаў устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыi i асаблiвасцяў арганiзацыi адукацыйнага працэсу ў вячэрнiх класах. 

52. У вячэрняй школе, вячэрнiх класах для вучняў, якiя навучаюцца ў завочнай 

форме атрымання адукацыi, у кожнай чвэрцi на працягу не больш за 10 працоўных 

дзён праводзяцца вучэбныя заняткi ў адпаведнасцi з вучэбным планам вячэрняй школы 

(завочная форма атрымання адукацыi), а ў перыяд памiж вучэбнымi заняткамi  – 

факультатыўныя, стымулюючыя заняткi i кансультацыi. Тэрмiны правядзення 

вучэбных заняткаў у кожнай чвэрцi вызначаюцца штогод кiраўнiком установы 

адукацыi i даводзяцца да ведама ўдзельнiкаў адукацыйнага працэсу. 

53. Навучанне i выхаванне пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай 

сярэдняй адукацыi ажыццяўляюцца на адной з дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь. 



Выбар мовы навучання i выхавання i вывучэнне моў пры рэалiзацыi 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з 

артыкулам 90 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi i iншымi актамi заканадаўства. 

54. Пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi класы 

дзеляцца: 

на групу хлопчыкаў (юнакоў) i групу дзяўчынак (дзяўчат) пры правядзеннi 

вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» ў V–IХ класах i па 

вучэбным прадмеце «Фiзiчная культура i здароўе» ў Х i ХI класах. У выпадку, калi 

магчыма арганiзаваць правядзенне вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце 

«Фiзiчная культура i здароўе» паасобна для хлопчыкаў (юнакоў) i дзяўчынак (дзяўчат) 

у iншых класах, то па рашэнню структурнага падраздзялення мясцовага выканаўчага i 

распарадчага органа, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы 

адукацыi (далей – упраўленне (аддзел) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага 

органа), узгодненаму з фiнансавым упраўленнем (аддзелам) гэтага мясцовага 

выканаўчага i распарадчага органа, гэтыя класы дзеляцца таксама на адпаведныя 

групы. Дапускаецца ў спецыялiзаваных лiцэях дзяленне класаў на дзве групы пры 

напаўняльнасцi класа не менш за 20 вучняў мужчынскага полу пры правядзеннi 

вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» ў VII i VIII класах i 

па вучэбным прадмеце «Фiзiчная культура i здароўе» ў VII–ХI класах; 

на групу юнакоў i групу дзяўчат пры правядзеннi вучэбных заняткаў па 

вучэбным прадмеце «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» ў Х i ХI класах; 

на групы пры правядзеннi вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Замежная 

мова» з напаўняльнасцю кожнай групы не менш за дзевяць вучняў. Па рашэннi 

ўпраўлення (аддзела) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа, 

узгодненым з фiнансавым упраўленнем (аддзелам) гэтага мясцовага выканаўчага i 

распарадчага органа, дапускаецца дзяленне класа на групы з меншай напаўняльнасцю 

за кошт вучэбных гадзiн, якiя ўстаноўлены тыпавым вучэбным планам установы 

агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду на правядзенне факультатыўных 

заняткаў; 

на дзве групы ў базавых школах, сярэднiх школах, кадэцкiх вучылiшчах, яслях-

садах – базавых школах, яслях-садах – сярэднiх школах, дзiцячых садах – базавых 

школах, дзiцячых садах – сярэднiх школах пры напаўняльнасцi класа не менш за 25 

вучняў, школах-iнтэрнатах, санаторных школах-iнтэрнатах, вячэрнiх школах, вячэрнiх 

класах, гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах, лiцэях, установах вышэйшай адукацыi, 

спецыялiзаваных лiцэях, сувораўскiх вучылiшчах, базавых школах – каледжах 

мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах мастацтваў, гiмназiях – каледжах мастацтваў 

пры напаўняльнасцi класа не менш за 20 вучняў пры правядзеннi вучэбных заняткаў па 

вучэбных прадметах: 

«Iнфарматыка» – у VI–ХI (ХII) класах; 

«Матэматыка» – пры правядзеннi практыкумаў па рашэнню задач у Х i ХI класах 

з вывучэннем на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета «Матэматыка»; 
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«Фiзiка» – пры правядзеннi франтальных лабараторных работ у VII–ХI (ХII) 

класах, практыкумаў па рашэнню задач у Х i ХI класах з вывучэннем на павышаным 

узроўнi вучэбнага прадмета «Фiзiка»; 

«Бiялогiя» – пры правядзеннi лабараторных i практычных работ у Х–ХI класах з 

вывучэннем на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета «Бiялогiя»; 

«Хiмiя» – пры правядзеннi практычных работ у VII–ХI (ХII) класах, 

лабараторных вопытаў у Х i ХI класах з вывучэннем на павышаным узроўнi вучэбнага 

прадмета «Хiмiя»; 

«Астраномiя» – пры правядзеннi астранамiчных назiранняў у ХI (ХII) класе; 

на дзве групы ў базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – 

каледжах мастацтваў, гiмназiях – каледжах мастацтваў пры правядзеннi вучэбных 

заняткаў па вучэбных прадметах, змест якiх накiраваны на развiццё здольнасцяў 

вучняў у галiне асобных вiдаў мастацтва i па якiх адукацыйный працэс ажыццяўляецца 

не iндывiдуальна. 

55. Вучэбныя прадметы, змест якiх накiраваны на развiццё здольнасцяў вучняў у 

галiне асобных вiдаў мастацтва у базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх 

школах – каледжах мастацтваў, гiмназiях – каледжах мастацтваў i па якiх адукацыйны 

працэс ажыццяўляецца iндывiдуальна, вызначаюцца вучэбна-праграмнай 

дакументацыяй адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi. 

56. У базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах 

мастацтваў, гiмназiях – каледжах мастацтваў: 

вучэбныя заняткi па вучэбных прадметах «Харавы клас», «Танец класiчны, 

народна-сцэнiчны, гiсторыка-бытавы або сучасны бальны», «Рытмiка», «Асновы 

сцэнiчнага руху», «Музычныя i тэатральныя гульнi» праводзяцца сумесна настаўнiкам, 

якi рэалiзуе змест адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi па адпаведным 

вучэбным прадмеце, i канцэртмайстрам (акампанiятарам); 

вучэбныя заняткi па вучэбным прадмеце «Iгра на музычным iнструменце» 

(акрамя фартэпiяна) праводзяцца сумесна настаўнiкам, якi рэалiзуе змест адукацыйных 

праграм агульнай сярэдняй адукацыi па гэтым вучэбным прадмеце, i канцэртмайстрам 

(акампанiятарам); 

вучэбныя заняткi, на якiх ажыццяўляецца работа з жывой натуры па вучэбных 

прадметах «Жывапiс», «Малюнак», праводзяцца настаўнiкам, якi рэалiзуе змест 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi па гэтых вучэбных прадметах, з 

удзелам 2 дэманстратараў пластычных пастаў (вучэбныя заняткi па выкананню 

партрэта, дэталяў галавы i дэталяў фiгуры (кiсць, ступня) i 1 дэманстратара 

пластычных пастаў (вучэбныя заняткi для ўсiх iншых пастановак). 

57. У выпадку, калi колькасць вучняў у класе менш за ўстаноўленую пунктам 13 

артыкула 158 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi напаўняльнасць класа, 

установа адукацыi пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi 

можа ажыццяўляць дзяленне класаў на групы пры вывучэннi вучэбных прадметаў, 

акрэсленых у пункце 54 дадзенага Палажэння, за кошт вучэбных гадзiн, якiя 
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ўстаноўлены тыпавым вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi 

адпаведнага вiду на правядзенне факультатыўных заняткаў. 

58. Пры наяўнасцi ў кожным з I–IV класаў не больш за шэсць вучняў вучэбныя 

заняткi па вучэбных прадметах «Фiзiчная культура i здароўе», «Музыка», «Выяўленчае 

мастацтва», «Працоўнае навучанне» праводзяцца адначасова з вучнямi I i II, II i III, III i 

IV або I i III, II i IV класаў або ў iншых аптымальных для ўстановы адукацыi 

варыянтах спалучэння вучняў розных класаў. 

59. З мэтай выхавання ў вучняў адказных адносiн да асабiстай i грамадскай 

бяспекi i фармiравання вопыту бяспечнай жыццядзейнасцi на працягу навучальнага 

года праводзяцца факультатыўныя i вучэбныя заняткi па асновах бяспекi 

жыццядзейнасцi ў адпаведнасцi з тыпавым вучэбным планам установы агульнай 

сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду, а з вучнямi, якiя навучаюцца ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыi, што размешчаны на тэрыторыi радыяцыйнага 

забруджвання, праводзяцца факультатыўныя заняткi ў адпаведнасцi з вучэбнай 

праграмай факультатыўных заняткаў па радыяцыйнай бяспецы. У спецыялiзаваным 

лiцэi з вучнямi VII–XI класаў праводзяцца факультатыўныя заняткi, накiраваныя на 

атрыманне ведаў i ўменняў, неабходных для службы ў органах унутраных спраў або 

органах цi падраздзяленнях па надзвычайных сiтуацыях. З мэтай забеспячэння 

атрымання вучнямi сувораўскiх вучылiшчаў першапачатковых ведаў i навыкаў у 

ваеннай справе, якiя неабходны для выбару прафесii, службы ва Узброеных Сiлах 

Рэспублiкi Беларусь, iншых войсках i воiнскiх фармiраваннях Рэспублiкi Беларусь, 

органах унутраных спраў, органах i падраздзяленнях па надзвычайных сiтуацыях, на 

працягу навучальнага года з вучнямi VII–XI класаў праводзяцца ў шосты школьны 

дзень факультатыўныя заняткi ў адпаведнасцi з вучэбнай праграмай факультатыўных 

заняткаў па асновах ваеннай справы. 

60. За кошт вучэбных гадзiн, што ўстаноўлены тыпавым вучэбным планам 

установы агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду на правядзенне 

факультатыўных заняткаў, могуць праводзiцца ў шосты школьны дзень заняткi 

гульнявымi вiдамi спорту i можа рэалiзоўвацца адукацыйная праграма 

прафесiянальнай падрыхтоўкi рабочых (служачых) для вучняў X–XI (XII) класаў. На 

правядзенне заняткаў гульнявымi вiдамi спорту выдзяляецца 1 вучэбная гадзiна на 

клас на тыдзень, а для асвойвання зместу адукацыйнай праграмы прафесiянальнай 

падрыхтоўкi рабочых (служачых) – у рамках колькасцi вучэбных гадзiн, 

прадугледжанай тыпавымi вучэбнымi планамi па прафесiях, але не больш за 6 

вучэбных гадзiн у тыдзень. 

61. Непаўналетнiя вучнi з улiкам погляду iх законных прадстаўнiкоў, зыходзячы 

са схiльнасцяў, жаданняў i стану здароўя могуць вывучаць асобныя вучэбныя 

прадметы на павышаным узроўнi на факультатыўных занятках у межах колькасцi 

вучэбных гадзiн на правядзенне факультатыўных заняткаў, устаноўленай тыпавым 

вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду. 

Факультатыўныя заняткi могуць быць прыродазнаўча-матэматычнай, 

гуманiтарнай, грамадазнаўчай, экалагiчнай, ваенна-патрыятычнай, музычнай, 

харэаграфiчнай, мастацкай, тэатральнай, спартыўнай i iншай накiраванасцi. 

Факультатыўныя заняткi музычнай, харэаграфiчнай i тэатральнай накiраванасцi 



могуць праводзiцца сумесна настаўнiкам, якi рэалiзуе змест адпаведнай вучэбнай 

праграмы факультатыўных заняткаў, i канцэртмайстрам (акампанiятарам). 

Факультатыўныя заняткi, як правiла, праводзяцца да пачатку або пасля 

завяршэння ўрокаў. Факультатыўныя заняткi ў IX (X) – XI (XII) класах могуць 

праводзiцца ў шосты школьны дзень. 

62. Для арганiзацыi факультатыўных, стымулюючых i падтрымлiваючых 

заняткаў, кансультацый (для вучняў, якiя атрымлiваюць агульную сярэднюю 

адукацыю ў завочнай форме атрымання адукацыi) вучнi, як правiла, аднаго або 

паралельных класаў аб’ядноўваюцца ў групу. 

Напаўняльнасць групы для арганiзацыi заняткаў, названых у частцы першай 

гэтага пункта, павiнна складаць: 

не менш за тры вучнi пры правядзеннi факультатыўных заняткаў ва ўстановах 

адукацыi, што размешчаны ў сельскiх населеных пунктах; 

не менш за пяць вучняў пры правядзеннi факультатыўных заняткаў ва ўстановах 

адукацыi, што размешчаны ў гарадах i пасёлках гарадскога тыпу; 

не менш за тры вучнi пры правядзеннi стымулюючых, падтрымлiваючых 

заняткаў i кансультацый (для вучняў, якiя атрымлiваюць агульную сярэднюю 

адукацыю ў завочнай форме атрымання адукацыi). 

Дапускаецца ў пачатковай школе, базавай школе, сярэдняй школе, вучэбна-

педагагiчным комплексе, за выключэннем базавай школы – каледжа мастацтваў, 

сярэдняй школы – каледжа мастацтваў, гiмназii – каледжа мастацтваў, правядзенне 

iндывiдуальна падтрымлiваючых заняткаў, накiраваных на пераадольванне цяжкасцяў 

у вывучэннi вучэбных прадметаў «Беларуская мова» i «Руская мова», для 

непаўналетнiх замежных грамадзян i асоб без грамадзянства, якiя часова пражываюць 

у Рэспублiцы Беларусь, а таксама для непаўналетнiх грамадзян i асоб без 

грамадзянства, якiм прадастаўлены статус бежанца, дадатковая абарона або прытулак 

у Рэспублiцы Беларусь або якiя хадайнiчаюць аб прадастаўленнi статуса бежанца, 

дадатковай абароны або прытулку ў Рэспублiцы Беларусь. 

63. Па рашэнню заснавальнiка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, у якой 

арганiзуюцца факультатыўныя заняткi музычнай, тэатральнай, харэаграфiчнай i 

мастацкай накiраванасцi, дапускаецца: 

ажыццяўляць адукацыйны працэс iндывiдуальна пры засваеннi на 

факультатыўных занятках музычнай накiраванасцi зместу вучэбнай праграмы 

факультатыўных заняткаў для I–IХ класаў, накiраванай на навучанне iгры на 

адпаведным музычным iнструменце. На кожнага вучня адводзiцца 2 вучэбныя гадзiны 

на тыдзень; 

ажыццяўляць адукацыйны працэс у групах з напаўняльнасцю не менш за два 

вучнi на факультатыўных занятках пры засваеннi зместу вучэбных праграм 

факультатыўных заняткаў музычнай, тэатральнай i харэаграфiчнай накiраванасцi для 

I–IХ класаў, накiраваных на фармiраванне музычнай культуры сродкамi вакальнага 

або музычна-iнструментальнага мастацтва, а таксама на фармiраванне харэаграфiчнай 



культуры, тэатральнай культуры сродкамi харэаграфiчнага мастацтва, тэатральнага 

мастацтва. На кожную групу вучняў з лiку вучняў аднаго або паралельных класаў 

адводзiцца 1 вучэбная гадзiна на тыдзень; 

ажыццяўляць адукацыйны працэс у групах з напаўняльнасцю не менш за два 

вучнi пры засваеннi зместу вучэбных праграм факультатыўных заняткаў мастацкай 

накiраванасцi для I–IХ класаў, накiраваных на фармiраванне мастацкай культуры 

сродкамi выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва i дызайну. На кожную 

групу вучняў з лiку вучняў аднаго або паралельных класаў адводзiцца не больш за 3 

вучэбныя гадзiны на тыдзень. 

64. У выпадку, калi ўстанова агульнай сярэдняй адукацыi пры рэалiзацыi 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi не выкарыстоўвае па аб’ектыўных 

прычынах вызначаную тыпавым вучэбным планам установы агульнай сярэдняй 

адукацыi адпаведнага вiду агульную колькасць вучэбных гадзiн, фiнансуемых з 

мясцовага бюджэту, за кошт гэтых вучэбных гадзiн па рашэнню ўпраўлення (аддзела) 

адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа на базе асобных устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыi могуць быць арганiзаваны факультатыўныя заняткi для 

вучняў некалькiх устаноў агульнай сярэдняй адукацыi. 

65. Саставы груп для правядзення факультатыўных заняткаў пры рэалiзацыi 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi зацвярджаюцца загадам кiраўнiка 

ўстановы адукацыi (кiраўнiка ўстановы адукацыi, на базе якой арганiзаваны 

факультатыўныя заняткi для вучняў некалькiх устаноў агульнай сярэдняй адукацыi). 

66. Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў ва ўстанове адукацыi пры 

рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi i iх паслядоўнасць 

вызначаюцца раскладам вучэбных заняткаў, што складаецца з улiкам патрабаванняў 

санiтарных нормаў, правiлаў i гiгiенiчных нарматываў. Расклад вучэбных заняткаў 

зацвярджаецца кiраўнiком установы адукацыi на кожнае паўгоддзе. 

67. Факультатыўныя заняткi, у тым лiку факультатыўныя заняткi, названыя ў 

пункце 59 дадзенага Палажэння, а таксама заняткi па фiзiчнай рэабiлiтацыi, у тым лiку 

i па плаваннi, у санаторнай школе-iнтэрнаце плануюцца асобным раскладам, што 

зацвярджаецца кiраўнiком установы адукацыi, якая рэалiзуе адукацыйныя праграмы 

агульнай сярэдняй адукацыi. 

68. Працягласць перапынкаў памiж вучэбнымi заняткамi i факультатыўнымi 

заняткамi (заняткамi па фiзiчнай рэабiлiтацыi, у тым лiку i па плаваннi, у санаторнай 

школе-iнтэрнаце), названымi ў пункце 67 дадзенага Палажэння, вызначаецца 

ўстановай адукацыi зыходзячы з канкрэтных умоў яе дзейнасцi, арганiзацыi 

харчавання вучняў i iх адпачынку ў адпаведнасцi з патрабаваннямi санiтарных нормаў, 

правiлаў i гiгiенiчных нарматываў. 

69. Адукацыйны працэс пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 

адукацыi для адораных i таленавiтых вучняў, а таксама для вучняў, якiя па ўважлiвых 

прычынах (удзел у спартыўных спаборнiцтвах, адукацыйных мерапрыемствах i 

падрыхтоўка да iх, iншыя прычыны, пацверджаныя дакументальна) пастаянна або 

часова на працягу навучальнага года не могуць наведваць вучэбныя заняткi i 



праходзiць ва ўстаноўленыя тэрмiны атэстацыю, можа ажыццяўляцца iндывiдуальна ў 

адпаведнасцi з iндывiдуальным вучэбным планам. 

Пры арганiзацыi адукацыйнага працэсу iндывiдуальна ў адпаведнасцi з 

iндывiдуальным вучэбным планам вучань можа асвойваць самастойна змест 

асвойваемай iм адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыi часткова або 

поўнасцю. 

70. Для вырашэння пытання аб арганiзацыi адукацыйнага працэсу iндывiдуальна 

ў адпаведнасцi з iндывiдуальным вучэбным планам вучань (законны прадстаўнiк 

непаўналетняга вучня) падае заяву з указаннем прычыны на iмя кiраўнiка ўстановы 

адукацыi. Да заявы вучань (законны прадстаўнiк непаўналетняга вучня) прадастаўляе 

дакументы, якiя могуць служыць пацвярджэннем iнфармацыi, выкладзенай у заяве. 

Рашэнне аб арганiзацыi адукацыйнага працэсу iндывiдуальна ў адпаведнасцi з 

iндывiдуальным вучэбным планам (аб адмове ў арганiзацыi адукацыйнага працэсу 

iндывiдуальна ў адпаведнасцi з iндывiдуальным вучэбным планам) кiраўнiк установы 

адукацыi прымае на падставе вынiкаў разгляду дадзенага пытання на педагагiчным 

савеце на працягу дваццацi каляндарных дзён з дня падачы заявы вучнем (законным 

прадстаўнiком непаўналетняга вучня). 

71. Рашэнне аб тэрмiнах i формах правядзення атэстацыi вучня, якi асвойвае 

змест адной з адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi ў адпаведнасцi з 

iндывiдуальным вучэбным планам, прымаецца ўстановай адукацыi i даводзiцца да 

ведама вучня або законнага прадстаўнiка непаўналетняга вучня ў пiсьмовай форме на 

працягу пяцi каляндарных дзён з дня прыняцця кiраўнiком установы адукацыi рашэння 

аб арганiзацыi адукацыйнага працэсу iндывiдуальна ў адпаведнасцi з iндывiдуальным 

вучэбным планам. 

72. Вучань, якi асвойвае змест адной з адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 

адукацыi ў адпаведнасцi з iндывiдуальным вучэбным планам, лiчыцца ў спiсах вучняў 

установы адукацыi. У класным журнале ў графе аб наведваннi вучнямi вучэбных 

заняткаў па вучэбным прадмеце (вучэбных прадметах), па якiм матэрыял у 

адпаведнасцi з вучэбнай праграмай ён асвойвае самастойна, робiцца запiс – «вывучае 

самастойна ў адпаведнасцi з iндывiдуальным вучэбным планам». 

73. Арганiзацыя адукацыйнага працэсу вучня ў адпаведнасцi з iндывiдуальным 

вучэбным планам можа быць спынена: 

па заяве вучня або законнага прадстаўнiка непаўналетняга вучня; 

па рашэнню ўстановы адукацыi, калi вучань па вынiках атэстацыi атрымаў 

гадавую адзнаку 0 (нуль) балаў па адным з вучэбных прадметаў, па якiм матэрыял у 

адпаведнасцi з iндывiдуальным вучэбным планам ён асвойваў самастойна. 

74. Рашэнне аб спыненнi арганiзацыi адукацыйнага працэсу вучня ў адпаведнасцi 

з iндывiдуальным вучэбным планам прымаецца кiраўнiком установы адукацыi i ў 

тыднёвы тэрмiн даводзiцца да ведама вучня або законнага прадстаўнiка 

непаўналетняга вучня. 



75. Выхаваўчую работу з вучнямi класа ўстановы адукацыi пры рэалiзацыi 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi арганiзуе настаўнiк, якi выконвае 

абавязкi класнага кiраўнiка. 

76. Па завяршэнню навучальнага года: 

з вучнямi Х класа, за выключэннем вучняў Х класа ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыi, што размешчаны на тэрыторыi радыяцыйнага забруджвання, санаторных 

школ-iнтэрнатаў, вячэрнiх школ, вячэрнiх класаў, праводзяцца абавязковыя 5-дзённыя 

вучэбна-палявыя зборы (юнакi) i 5-дзённая медыцынская практыка (дзяўчаты), на якiя 

выдзяляецца па 30 вучэбных гадзiн. Правядзенне вучэбна-палявых збораў, 

медыцынскай практыкi для вучняў устаноў адукацыi, якiя не маюць у сваёй структуры 

цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкi, арганiзуецца ў цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкi 

iншых устаноў агульнай сярэдняй адукацыi або ў мiжшкольным цэнтры дапрызыўнай 

падрыхтоўкi ў парадку, вызначаным упраўленнямi (аддзеламi) адукацыi мясцовых 

выканаўчых i распарадчых органаў па ўзгадненню з раённым (гарадскiм) ваенным 

камiсарыятам, начальнiкамi воiнскiх гарнiзонаў i камандзiрамi воiнскiх часцей, 

кiраўнiцтвам арганiзацый аховы здароўя; 

з вучнямi V–VIII класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi, якiя маюць 

вучэбна-вопытныя ўчасткi (гаспадаркi), на працягу 5 дзён па 3 вучэбныя гадзiны на 

дзень праводзiцца працоўная практыка (усяго 15 вучэбных гадзiн на клас). Тэрмiны, 

парадак арганiзацыi працоўнай практыкi, зыходзячы з мясцовых умоў, вызначае 

кiраўнiк установы агульнай сярэдняй адукацыi; 

з вучнямi V–VIII класаў базавых школ – каледжаў мастацтваў, вучнямi сярэднiх 

школ – каледжаў мастацтваў, гiмназiй – каледжаў мастацтваў, якiя вывучаюць 

вучэбныя прадметы, змест якiх накiраваны на развiццё здольнасцяў у галiне 

выяўленчага мастацтва, праводзiцца творчая практыка працягласцю 5 дзён па 3 

вучэбныя гадзiны на дзень (усяго 15 вучэбных гадзiн на клас). Тэрмiны, парадак 

арганiзацыi творчай практыкi зыходзячы з мясцовых умоў вызначае кiраўнiк вучэбна-

педагагiчнага комплексу. 

77. Агульная колькасць вучэбных гадзiн, якая фiнансуецца з рэспублiканскага i 

(або) мясцовых бюджэтаў на правядзенне вучэбных заняткаў (заняткаў), пры 

распрацоўцы вучэбнага плана ўстановы адукацыi, якая рэалiзуе адукацыйныя 

праграмы агульнай сярэдняй адукацыi, павялiчваецца яе заснавальнiкам у наступных 

выпадках: 

правядзення вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Фiзiчная культура i 

здароўе» з вучнямi, якiя па стану здароўя аднесены да спецыяльнай групы. На групу 

выдзяляецца 2 вучэбныя гадзiны на тыдзень; 

дзялення класаў на групы ў адпаведнасцi з пунктам 54 дадзенага Палажэння; 

прадаўжэння вывучэння вучнямi V–ХI (XII) класаў раней вывучаемай замежнай 

мовы, якая не вывучаецца ў дадзенай установе адукацыi, пры наяўнасцi ў кожным 

класе ад аднаго да пяцi вучняў. На вывучэнне раней вывучаемай замежнай мовы 

выдзяляецца не менш за 3 вучэбныя гадзiны на тыдзень на клас. Вучнi, якiя 

працягваюць вывучаць раней вывучаемую замежную мову, не ўлiчваюцца пры 



вызначэннi колькасцi груп пры дзяленнi адпаведнага класа на групы для правядзення 

вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Замежная мова»; 

выдзялення вучэбных гадзiн для канцэртмайстра (акампанiятара) з разлiку 100 

працэнтаў часу, адведзенага на правядзенне музычна-рытмiчных заняткаў у 

санаторнай школе-iнтэрнаце; 

выдзялення вучэбных гадзiн для канцэртмайстра (акампанiятара), 

дэманстратараў пластычных пастаў у базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх 

школах – каледжах мастацтваў, гiмназiях – каледжах мастацтваў з разлiку: 

100 працэнтаў часу, што вызначаны вучэбным планам адпаведнага вучэбна-

педагагiчнага комплексу на вывучэнне вучэбных прадметаў «Iгра на музычным 

iнструменце» (акрамя фартэпiяна); «Харавы клас», «Ансамблевы клас (вакальны)», 

«Ансамблевы клас (iнструментальны)», «Танец класiчны, народна-сцэнiчны, 

гiсторыка-бытавы або сучасны бальны», «Рытмiка», «Асновы сцэнiчнага руху», 

«Музычныя i тэатральныя гульнi»; 

100 працэнтаў часу, што вызначаны адпаведным вучэбна-педагагiчным 

комплексам у адпаведнасцi з вучэбнай праграмай па вучэбных прадметах «Жывапiс», 

«Малюнак» на правядзенне вучэбных заняткаў, на якiх ажыццяўляецца работа з жывой 

натуры; 

выдзялення вучэбных гадзiн для канцэртмайстра (акампанiятара) з разлiку 100 

працэнтаў часу, адведзенага на правядзенне факультатыўных заняткаў музычнай, 

тэатральнай, харэаграфiчнай накiраванасцi ў адпаведнасцi з вучэбнымi праграмамi 

названых факультатыўных заняткаў i арганiзаваных у групах, напаўняльнасць якiх 

устаноўлена ў абзацах другiм i трэцiм частцы другой пункта 62 дадзенага Палажэння; 

выдзялення вучэбных гадзiн на правядзенне факультатыўных заняткаў музычнай, 

тэатральнай, харэаграфiчнай i мастацкай накiраванасцi ў адпаведнасцi з пунктам 63 

дадзенага Палажэння i вучэбных гадзiн для канцэртмайстра (акампанiятара) з разлiку 

100 працэнтаў часу, адведзенага на навучанне iгры на музычным iнструменце (акрамя 

фартэпiяна), на фармiраванне музычнай культуры сродкамi вакальнага або музычна-

iнструментальнага мастацтва, а таксама на фармiраванне харэаграфiчнай культуры, 

тэатральнай культуры сродкамi харэаграфiчнага мастацтва, тэатральнага мастацтва ў 

адпаведнасцi з абзацамi другiм i трэцiм пункта 63 дадзенага Палажэння; 

выдзялення вучэбных гадзiн на правядзенне практычных вучэбных заняткаў па 

вучэбнай дысцыплiне «Ваджэнне трактароў», што вызначаны вучэбнымi планамi 

ўстаноў адукацыi па прафесii «Трактарыст-машынiст сельскагаспадарчай вытворчасцi» 

пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi рабочых 

(служачых); 

правядзення вучэбна-палявых збораў, практыкi (медыцынскай, працоўнай, 

творчай) у адпаведнасцi з пунктам 76 дадзенага Палажэння; 

правядзення грамадска карыснай працы з разлiку 1 вучэбная гадзiна на тыдзень у 

III–VIII класах i 2 вучэбныя гадзiны на тыдзень у IХ–ХI класах; 



выдзялення вучэбных гадзiн на правядзенне факультатыўных заняткаў з вучнямi 

X–XI класаў па падрыхтоўцы вадзiцеляў механiчных транспартных сродкаў катэгорыi 

«В», вадзiцеляў механiчных транспартных сродкаў катэгорыi «В» i «С» 

для практычных заняткаў, што вызначаны адзiнымi праграмамi падрыхтоўкi 

вадзiцеляў механiчных транспартных сродкаў дадзеных катэгорый, пры наяўнасцi 

неабходнай матэрыяльна-тэхнiчнай базы. 

ГЛАВА 7 

ПРЫЁМ АСОБ ДЛЯ АТРЫМАННЯ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

78. Прыём асоб ва ўстанову адукацыi для атрымання агульнай сярэдняй адукацыi 

ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з кантрольнымi лiчбамi прыёму, патрабаваннямi да 

напаўняльнасцi класаў, устаноўленымi пунктам 13 артыкула 158 Кодэкса Рэспублiкi 

Беларусь аб адукацыi, санiтарных нормаў, правiлаў i гiгiенiчных нарматываў. 

79. Прыём асобы для атрымання агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляецца на 

падставе яе заявы пры прад’яўленнi ёю пасведчання аб нараджэннi або дакумента, якi 

сведчыць пра асобу, i медыцынскай даведкi аб стане здароўя, калi iншае не 

прадугледжана артыкулам 159 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi i дадзеным 

Палажэннем. Ад iмя непаўналетняга заява можа быць пададзена яго законным 

прадстаўнiком. 

80. Пасведчаннем аб агульнай базавай адукацыi пацвярджаецца атрыманне 

асобай агульнай базавай адукацыi, якая дае права на працяг адукацыi на III ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi ў Х класе. 

Дапускаецца пры прыёме ў Х вячэрнi клас устаноў адукацыi, названых у пункце 

45 дадзенага Палажэння, або ў Х клас вячэрняй школы асобы, якая асвойвае ва 

ўстанове адукацыi змест адукацыйнай праграмы прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, 

што забяспечвае атрыманне квалiфiкацыi рабочага (служачага) без атрымання 

агульнай сярэдняй адукацыi), пацвярджаць копiяй пасведчання аб агульнай базавай 

адукацыi атрыманне гэтай асобай агульнай базавай адукацыi. Пры гэтым факт 

атрымання прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi ва ўстанове адукацыi пацвярджаецца 

даведкай аб тым, што грамадзянiн з’яўляецца навучэнцам установы адукацыi з 

указаннем адукацыйнай праграмы прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, змест якой ён 

асвойвае. 

81. Ведамасцю гадавых адзнак з класнага журнала за апошнi год навучання i 

выхавання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi пацвярджаецца атрыманне асобай 

пачатковай адукацыi, якая дае права на працяг адукацыi на II ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi пры прыёме ў V клас. 

82. Даведкай аб навучаннi пацвярджаецца частковае засваенне асобай зместу 

адукацыйнай праграмы: 

пачатковай адукацыi пры прыёме ў II–IV класы; 

базавай адукацыi пры прыёме ў VI–IХ класы; 
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сярэдняй адукацыi пры прыёме ў ХI (ХII) клас; 

спецыяльнай адукацыi на ўзроўнi агульнай сярэдняй адукацыi пры прыёме ў II–

IХ (Х) i ХI (ХII) класы, а таксама пры прыёме ў ХI i ХII (ХII i ХIII) класы вячэрняй 

школы i вячэрнiя класы. 

83. Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi, даведка аб навучаннi 

прад’яўляюцца асобай, а ведамасць гадавых адзнак з класнага журнала за апошнi год 

навучання i выхавання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi перадаецца ўстановай 

адукацыi, у якой гэта асоба атрымала пачатковую адукацыю, па запыце ўстановы 

адукацыi, у якую асоба (законны прадстаўнiк непаўналетняй асобы) падала заяву пры 

прыёме ў V клас. Ведамасць гадавых адзнак з класнага журнала за апошнi год 

навучання i выхавання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi можа прад’яўляцца 

асобай. 

84. Асоба (законны прадстаўнiк непаўналетняй асобы), якая выказала жаданне 

прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназii, гiмназii-

iнтэрнаце, гiмназii – каледжы мастацтваў, лiцэi, ва ўстанове вышэйшай адукацыi, 

акрамя дакументаў, пералiчаных у пункце 79 дадзенага Палажэння, падае ў прыёмную 

камiсiю адпаведнай установы адукацыi: 

пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi; 

дакументы, што пацвярджаюць права асобы на льготы пры прыёме для 

атрымання сярэдняй адукацыi (пры наяўнасцi права на льготы). 

Асоба (законны прадстаўнiк непаўналетняй асобы), якая выказала жаданне 

прыняць удзел у дадатковым прыёме ў X класс для атрымання сярэдняй адукацыi ў 

лiцэi, ва ўстанове вышэйшай адукацыi, акрамя дакументаў, пералiчаных у частцы 

першай дадзенага пункта, падае ў прыёмную камiсiю адпаведнай установы адукацыi 

ведамасць адзнак, атрыманых асобай на ўступных iспытах у год прыёму. 

85. Прыём асобы з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця ва ўстанову адукацыi 

для засваення зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыi на ўзроўнi 

агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляецца на падставе заключэння дзяржаўнага 

цэнтра карэкцыйна-развiваючага навучання i рэабiлiтацыi i ў парадку, устаноўленым 

для прыёму асоб ва ўстановы адукацыi для засваення зместу адукацыйных праграм 

агульнай сярэдняй адукацыi. 

86. Прыём асоб для атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназiях, гiмназiях-

iнтэрнатах, гiмназiях – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца па конкурсе ў 

адпаведнасцi з заканадаўствам. 

Асобы, якiя маюць льготы пры прыёме ў гiмназii, гiмназii-iнтэрнаты, гiмназii – 

каледжы мастацтваў, залiчваюцца для атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназiях, 

гiмназiях-iнтэрнатах, гiмназiях – каледжах мастацтваў у адпаведнасцi з 

заканадаўствам. 

Прыём асоб для атрымання базавай адукацыi ў гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах, 

гiмназiях – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца без уступных iспытаў. 
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Асобы, якiя атрымалi пачатковую адукацыю ў гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах, па 

iх жаданнi працягваюць навучанне ў гэтых гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах на II ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi. 

Прыём асоб для атрымання базавай адукацыi ў гiмназiях – каледжах мастацтваў 

ажыццяўляецца па конкурсе на падставе праверкi iх здольнасцей у галiне асобных 

вiдаў мастацтва. 

Асобы, што атрымалi агульную базавую адукацыю ў гiмназiях, гiмназiях-

iнтэрнатах, гiмназiях – каледжах мастацтваў, па iх жаданнi працягваюць навучанне ў 

гэтых гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi без 

уступных iспытаў i праверкi здольнасцей у галiне асобных вiдаў мастацтва. 

87. Прыём асоб для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, ва ўстановах 

вышэйшай адукацыi, дадатковы прыём у X класы лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi 

ажыццяўляецца па конкурсе на падставе ўступных iспытаў. 

Без уступных iспытаў пры паступленнi ў лiцэi, установы вышэйшай адукацыi для 

атрымання сярэдняй адукацыi залiчваюцца пераможцы (дыпломы I, II, III ступенi) 

рэспублiканскай алiмпiяды па вучэбным прадмеце, праведзенай Мiнiстэрствам 

адукацыi у навучальным годзе, што завяршыўся ў год прыёму, для якiх па гэтым 

вучэбным прадмеце вызначаны ўступны iспыт. 

Пераважнае права пры роўнай колькасцi балаў, набраных на ўступных iспытах, 

на залiчэнне ў лiцэi, установы вышэйшай адукацыi ў парадку пералiчэння маюць: 

пераможцы (дыпломы I, II, III ступенi) трэцяга этапа рэспублiканскай алiмпiяды 

па вучэбным прадмеце, праведзенай Мiнiстэрствам адукацыi у навучальным годзе, 

што завяршыўся ў год прыёму, для якiх па гэтым вучэбным прадмеце вызначаны 

ўступны iспыт; 

асобы, якiя маюць болей высокi сярэднi бал пасведчання аб агульнай базавай 

адукацыi; 

асобы, якiя маюць у пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi болей высокi 

сярэднi бал па вучэбных прадметах, па якiх праводзяцца ўступныя iспыты. 

88. Прыём асоб для атрымання пачатковай адукацыi, базавай адукацыi ў базавых 

школах – каледжах мастацтваў, пачатковай адукацыi, базавай адукацыi, сярэдняй 

адукацыi ў сярэднiх школах – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца па конкурсе на 

падставе праверкi iх здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва. 

89. Уступныя iспыты могуць праводзiцца ў пiсьмовай, вуснай формах, а таксама 

ў спалучэннi вуснай (тэарэтычныя пытаннi) i практычнай (практычныя заданнi) 

формах, а праверка здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва пры прыёме асоб 

для атрымання базавай адукацыi, сярэдняй адукацыi ў гiмназiях – каледжах 

мастацтваў – у практычнай форме, а таксама ў спалучэннi вуснай (тэарэтычныя 

пытаннi) i практычнай (практычныя заданнi) формаў. 



Асаблiвасцi правядзення ўступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне 

асобных вiдаў мастацтва, а таксама парадак распрацоўкi заданняў для iх правядзення 

вызначаны ў адпаведных главах дадзенага Палажэння. 

90. Пераздача ўступных iспытаў пры прыёме асоб для атрымання сярэдняй 

адукацыi ў лiцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыi, а таксама пры прыёме асоб для 

атрымання сярэдняй адукацыi на свабодныя месцы ў гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах, 

гiмназiях – каледжах мастацтваў не дапускаецца. 

Паўторнае правядзенне праверкi здольнасцей у галiне асобных вiдаў мастацтва 

пры прыёме асоб для атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназiях – каледжах мастацтваў 

не дапускаецца. 

91. Асоба, якая не з’явiлася на ўступныя iспыты па вучэбных прадметах (на 

праверку здольнасцяў у галiне асобнага вiду мастацтва) па ўважлiвай прычыне 

(хвароба або iншыя непрадбачаныя абставiны, якiя перашкаджаюць ўдзелу ва 

ўступных iспытах, у праверцы здольнасцяў у галiне асобнага вiду мастацтва, што 

пацверджаны дакументальна), мае права здаць iх (прайсцi праверку здольнасцяў у 

галiне асобнага вiду мастацтва) у рэзервовы дзень. 

92. Вынiкi ўступных iспытаў пры прыёме асоб, якiя выказалi жаданне прыняць 

удзел у конкурсе: 

пры прыёме ў X клас для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, ва ўстановах 

вышэйшай адукацыi ацэньваюцца ў адпаведнасцi з крытэрыямi ацэньвання заданняў, 

якiя распрацоўваюцца ўстановай адукацыi «Рэспублiканскi iнстытут кантролю ведаў» 

(далей – РIКВ) з выстаўленнем адзнак ад 1 (аднаго) да 10 (дзесяцi) балаў; 

для атрымання сярэдняй адукацыi на свабодныя месцы ў гiмназiях, гiмназiях-

iнтэрнатах, гiмназiях – каледжах мастацтваў, у ХI клас для атрымання сярэдняй 

адукацыi ў лiцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыi ацэньваюцца па дзесяцiбальнай 

шкале з выстаўленнем адзнак ад 1 (аднаго) да 10 (дзесяцi) балаў у адпаведнасцi з 

нормамi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў па адпаведных вучэбных 

прадметах. 

93. Па вынiках праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва пры 

прыёме асоб, якiя выказалi жаданне ўдзельнiчаць у конкурсе для атрымання 

пачатковай адукацыi, базавай адукацыi ў базавых школах – каледжах мастацтваў, 

пачатковай адукацыi, базавай адукацыi, сярэдняй адукацыi ў сярэднiх школах – 

каледжах мастацтваў, выяўляецца ўзровень iх здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтваў. 

Выяўленне ўзроўню здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва асоб, якiя 

выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання адпаведнай адукацыi ў 

базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах мастацтваў, 

ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з крытэрыямi, што зацвярджаюцца ў парадку, 

устаноўленым заканадаўствам. 

Залiчваюцца для атрымання пачатковай адукацыi, базавай адукацыi ў базавыя 

школы – каледжы мастацтваў, для атрымання пачатковай адукацыi, базавай адукацыi, 



сярэдняй адукацыi ў сярэднiя школы – каледжы мастацтваў асобы з больш высокiм 

узроўнем здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва. 

94. Исключен. 

95. Для атрымання агульнай сярэдняй адукацыi ва ўстановах адукацыi, 

за выключэннем школ-iнтэрнатаў, санаторных школ-iнтэрнатаў, асоба (законны 

прадстаўнiк непаўналетняй асобы) падае заяву на iмя кiраўнiка ўстановы адукацыi ў 

перыяд з 12 чэрвеня па 28 жнiўня года прыёму пры прыёме ў II–XI класы, 

за выключэннем выпадкаў, указаных у частцы другой дадзенага пункта. 

Заява падаецца асобай (законным прадстаўнiком непаўналетняй асобы): 

у перыяд з 12 чэрвеня па 15 жнiўня года прыёму пры прыёме ў I клас устаноў 

адукацыi, за выключэннем I класа базавых школ – каледжаў мастацтваў, сярэднiх 

школ – каледжаў мастацтваў. Пры наяўнасцi свабодных месцаў заява можа быць 

пададзена да 28 жнiўня года прыёму; 

у перыяд з 25 мая па 1 чэрвеня года прыёму пры прыёме ў V клас гiмназiй – 

каледжаў мастацтваў; 

у перыяд з 12 чэрвеня па 15 чэрвеня года прыёму пры прыёме ў X клас лiцэяў, 

устаноў вышэйшай адукацыi; 

у перыяд з 12 чэрвеня па 10 жнiўня года прыёму ў X клас гiмназiй, гiмназiй-

iнтэрнатаў для прадаўжэння атрымання адукацыi на III ступенi агульнай сярэдняй 

адукацыi ў гэтых гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах; 

у перыяд з 12 чэрвеня па 15 жнiўня года прыёму ў X клас, гiмназiй – каледжаў 

мастацтваў для прадаўжэння атрымання адукацыi на III ступенi агульнай сярэдняй 

адукацыi ў гэтых гiмназiях – каледжах мастацтваў; 

у перыяд з 11 па 17 жнiўня пры прыёме на свабодныя месцы ў X класы гiмназiй, 

гiмназiй-iнтэрнатаў, X клас гiмназiй – каледжаў мастацтваў, дадатковым прыёме ў X 

класы лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi; 

у перыяд з 12 чэрвеня па 17 жнiўня пры прыёме на свабодныя месцы ў XI класы 

гiмназiй, гiмназiй-iнтэрнатаў, VI–IX, XI класы гiмназiй – каледжаў мастацтваў, у XI 

клас лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi; 

у перыяд з 12 чэрвеня па 1 жнiўня года прыёму пры прыёме ў I (V) клас базавых 

школ – каледжаў мастацтваў, сярэднiх школ – каледжаў мастацтваў, пры прыёме для 

прадаўжэння атрымання адукацыi на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi ў гэтых 

сярэднiх школах – каледжах мастацтваў, а таксама пры прыёме на свабодныя месцы ў 

X i XI класы сярэднiх школ – каледжаў мастацтваў. 

Асоба (законны прадстаўнiк непаўналетняй асобы) у заяве ўказвае: 

вучэбныя прадметы, якiя жадае вывучаць на павышаным узроўнi ў адпаведнасцi з 

вучэбным планам дадзенай установы агульнай сярэдняй адукацыi (пры наяўнасцi); 



галiну асобнага вiду мастацтва, у якой асоба жадае развiваць здольнасцi ў 

адпаведнасцi з вучэбным планам гiмназii – каледжа мастацтваў; 

галiну асобнага вiду мастацтва, у якой асоба жадае развiваць здольнасцi ў 

адпаведнасцi з вучэбным планам базавай школы – каледжа мастацтваў, сярэдняй 

школы – каледжа мастацтваў. 

Пры прыёме ў вячэрнюю школу (вячэрнiя класы) асоба (законны прадстаўнiк 

непаўналетняй асобы) у заяве ўказвае форму атрымання агульнай сярэдняй адукацыi 

або спецыяльнай адукацыi. 

96. Выключаны. 

97. Для арганiзацыi прыёму асоб для атрымання адпаведнай адукацыi ў гiмназiях, 

гiмназiях-iнтэрнатах, гiмназiях – каледжах мастацтваў, лiцэях, установах вышэйшай 

адукацыi, базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах 

мастацтваў, правядзення ўступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне асобных 

вiдаў мастацтва i фармiравання па iх вынiках кантынгенту вучняў ствараецца 

прыёмная камiсiя. 

Састаў прыёмнай камiсii фармiруецца з лiку педагагiчных работнiкаў установы 

адукацыi, правы i абавязкi яе членаў вызначае кiраўнiк, якi з’яўляецца старшынёй 

прыёмнай камiсii. Ва ўстанове вышэйшай адукацыi старшынёй прыёмнай камiсii можа 

быць упаўнаважаная яе кiраўнiком асоба. 

Састаў прыёмнай камiсii зацвярджаецца загадам кiраўнiка ўстановы адукацыi не 

пазней чым за два тыднi да пачатку ўступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне 

асобных вiдаў мастацтва. 

З лiку членаў прыёмнай камiсii прызначаюцца намеснiк старшынi, сакратар, 

старшынi экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй. 

Для правядзення ўступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтва ствараюцца экзаменацыйныя камiсii, а для разгляду пiсьмовых заяў асоб 

(законных прадстаўнiкоў непаўналетнiх асоб) аб пераглядзе адзнакi па вынiках 

уступных iспытаў, якiя праводзiлiся ў пiсьмовай форме, праверкi здольнасцяў у галiне 

выяўленчага мастацтва (далей – апеляцыi) у выпадку нязгоды з выстаўленай 

адзнакай – апеляцыйныя камiсii. Саставы экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй 

зацвярджае старшыня прыёмнай камiсii. 

У састаў экзаменацыйных камiсiй уключаюцца найбольш квалiфiкаваныя 

педагагiчныя работнiкi, якiя рэалiзуюць змест адукацыйных праграм агульнай 

сярэдняй адукацыi па вучэбных прадметах, па якiх праводзяцца ўступныя iспыты, а ў 

састаў экзаменацыйных камiсiй для праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтва – педагагiчныя работнiкi, якiя рэалiзуюць змест адукацыйных праграм 

агульнай сярэдняй адукацыi па вучэбных прадметах, змест якiх накiраваны на развiццё 

здольнасцяў вучняў у галiне асобных вiдаў мастацтва. 

У выпадку, калi ў гiмназii, гiмназii – каледжы мастацтваў функцыянуюць I–IV 

класы або ажыццяўляецца рэпетытарства (кансультатыўныя паслугi) па вучэбных 

прадметах, па якiх праводзяцца ўступныя iспыты, не дапускаецца ўключаць у саставы 



экзаменацыйных камiсiй педагагiчных работнiкаў, якiя рэалiзавалi змест адукацыйнай 

праграмы пачатковай адукацыi ў IV класе або ажыццяўлялi рэпетытарства 

(кансультатыўныя паслугi) па гэтых вучэбных прадметах. 

98. Прыёмная камiсiя забяспечвае: 

прыём дакументаў, iх рэгiстрацыю i захоўванне на перыяд правядзення ўступных 

iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва i залiчэння; 

арганiзацыю i правядзенне ўступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне 

асобных вiдаў мастацтва; 

фармiраванне экзаменацыйных, апеляцыйных камiсiй i арганiзацыю кантролю за 

iх дзейнасцю; 

складанне схем нумарацыi месцаў у аўдыторыях, схем размеркавання варыянтаў 

заданняў i падрыхтоўку iншых неабходных матэрыялаў (нумароў, указальнiкаў, спiсаў 

асоб, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе пры прыёме ў адпаведную 

ўстанову адукацыi); 

размеркаванне асоб, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе пры 

прыёме ў адпаведную ўстанову адукацыi, для здачы ўступных iспытаў, праверкi 

здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва, па аўдыторыях; 

размеркаванне экзаменацыйных камiсiй для прыёму ўступных iспытаў, праверкi 

здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва па аўдыторыях; 

стварэнне пры неабходнасцi спецыяльных умоў для правядзення ўступных 

iспытаў для асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, якiя выказалi жаданне 

прыняць удзел у конкурсе пры прыёме ў адпаведную ўстанову адукацыi для 

атрымання базавай адукацыi, сярэдняй адукацыi, з улiкам асаблiвасцяў iх 

псiхафiзiчнага развiцця; 

падрыхтоўку тытульных лiстоў i лiстоў-укладышаў са штампам установы 

адукацыi для выканання заданняў уступных iспытаў, якiя праводзяцца ў пiсьмовай 

форме, практычных заданняў уступных iспытаў, якiя праводзяцца ў спалучэннi вуснай 

i практычнай формаў, а таксама для выканання заданняў пры праверцы здольнасцяў у 

галiне выяўленчага мастацтва; 

выкананне iншых функцый, прадугледжаных у адпаведных главах дадзенага 

Палажэння. 

У сваёй дзейнасцi экзаменацыйныя i апеляцыйныя камiсii ўстановы адукацыi 

падпарадкоўваюцца прыёмнай камiсii. 

99. Члены прыёмнай, экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй павiнны выконваць 

ускладзеныя на прыёмную камiсiю, экзаменацыйныя i апеляцыйныя камiсii абавязкi ў 

адпаведнасцi з патрабаваннямi дадзенага Палажэння i iншых прававых актаў 

Мiнiстэрства адукацыi. 



100. Прыёмная камiсiя па пытаннях, што аднесены да яе кампетэнцыi, прымае 

рашэннi, якiя афармляюцца пратаколамi. Пратаколы прыёмнай камiсii падпiсваюцца 

старшынёй i сакратаром прыёмнай камiсii. 

Прыёмная камiсiя, ажыццяўляючы свае паўнамоцтвы, правамочна прымаць 

рашэннi пры наяўнасцi не менш за дзве трэцiя ад колькасцi яе членаў. Рашэннi 

прымаюцца адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў. 

У выпадку роўнай колькасцi галасоў «за» i «супраць» прынятым лiчыцца 

рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня прыёмнай камiсii. 

101. Асобы, якiя прымаюць удзел у конкурсе, выконваюць заданнi ўступных 

iспытаў, што праводзяцца ў пiсьмовай форме (далей – пiсьмовыя работы), заданнi пры 

праверцы здольнасцяў у галiне выяўленчага мастацтва, што праводзяцца ў практычнай 

форме (далей – работы ў галiне выяўленчага мастацтва), на лiстах-укладышах са 

штампам установы адукацыi. 

Асоба, якая не паспела выканаць у вызначаны час пiсьмовую работу, аддае яе 

незакончанай разам з чарнавiком старшынi экзаменацыйнай камiсii або па яго 

даручэнню iншаму члену экзаменацыйнай камiсii. Па рашэнню старшынi прыёмнай 

камiсii частка пiсьмовай работы, якая выканана толькi на чарнавiку, правяраецца i 

ацэньваецца. 

Пiсьмовыя работы (работы ў галiне выяўленчага мастацтва) асоб, якiя прымаюць 

ўдзел у конкурсе, шыфруюцца пасля завяршэння ўступнага iспыту па адпаведным 

вучэбным прадмеце, якi праводзiцца ў пiсьмовай форме (праверкi здольнасцяў у галiне 

выяўленчага мастацтва). 

102. Праверка i ацэньванне пiсьмовых работ (работ у галiне выяўленчага 

мастацтва) асоб, якiя прымаюць удзел у конкурсе, ажыццяўляецца пад шыфрам без 

указання iх прозвiшча членамi экзаменацыйных камiсiй у памяшканнi ўстановы 

адукацыi пасля завяршэння ўступнага iспыту па адпаведным вучэбным прадмеце, што 

праводзiцца ў пiсьмовай форме, праверкi здольнасцяў у галiне выяўленчага мастацтва. 

103. Правераныя пiсьмовыя работы (работы ў галiне выяўленчага мастацтва) 

асоб, якiя прымаюць ўдзел у конкурсе, з адзнакамi i подпiсамi старшынi i членаў 

экзаменацыйнай камiсii перадаюцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii сакратару 

прыёмнай камiсii, якi нясе адказнасць за iх захаванне. 

104. Адзнакi па вынiках ацэньвання пiсьмовых работ (работ у галiне выяўленчага 

мастацтва) асоб, якiя прымаюць ўдзел у конкурсе, пасля iх дэшыфроўкi старшыня 

экзаменацыйнай камiсii ўносiць у пратакол уступнага iспыту (пратакол праверкi 

здольнасцяў у галiне асобнага вiду мастацтва), што падпiсваецца старшынёй i членамi 

экзаменацыйнай камiсii. 

105. Шыфроўку пiсьмовых работ (работ у галiне выяўленчага мастацтва) асоб, 

якiя прымаюць удзел у конкурсе, праводзiць сакратар прыёмнай камiсii. У выпадку 

вялiкай колькасцi асоб, якiя прымаюць удзел у конкурсе, дапускаецца па рашэнню 

старшынi прыёмнай камiсii праводзiць шыфроўку пiсьмовых работ (работ у галiне 

выяўленчага мастацтва) iншымi членамi прыёмнай камiсii. Пасля шыфроўкi тытульныя 



лiсты захоўваюцца ў сейфе старшынi прыёмнай камiсii. Лiсты-ўкладышы вяртаюцца 

старшынi экзаменацыйнай камiсii. 

106. Правераныя пiсьмовыя работы (работы ў галiне выяўленчага мастацтва) 

асоб, якiя прымаюць удзел у конкурсе, з адзнакамi i подпiсамi членаў экзаменацыйнай 

камiсii дэшыфруе сакратар прыёмнай камiсii. У выпадку вялiкай колькасцi асоб, якiя 

прымаюць удзел у конкурсе, дапускаецца па рашэнню старшынi прыёмнай камiсii 

праводзiць дэшыфроўку пiсьмовых работ (работ у галiне выяўленчага мастацтва) 

iншымi членамi прыёмнай камiсii. 

107. Адзнакi, атрыманыя асобамi, якiя прымаюць удзел у конкурсе, на ўступных 

iспытах, што праводзяцца ў пiсьмовай форме (пры праверцы здольнасцяў у галiне 

выяўленчага мастацтва), абвяшчаюцца на наступны дзень пасля iх правядзення. У 

выпадку вялiкай колькасцi асоб, якiя прымаюць ўдзел у конкурсе, дапускаецца па 

рашэнню старшынi прыёмнай камiсii абвяшчаць адзнакi, атрыманыя iмi на ўступных 

iспытах, што праводзяцца ў пiсьмовай форме, пры праверцы здольнасцяў у галiне 

выяўленчага мастацтва, праз два днi пасля iх правядзення. 

108. Асоба, якая прымае ўдзел у конкурсе, можа азнаёмiцца з вынiкамi 

ацэньвання пiсьмовай работы, работы ў галiне выяўленчага мастацтва незалежна ад 

атрыманай адзнакi на падставе пiсьмовай заявы, якая падаецца на iмя старшынi 

экзаменацыйнай камiсii азначанай асобай (законным прадстаўнiком непаўналетняй 

асобы) у дзень абвяшчэння адзнакi. Дапускаецца па рашэнню прыёмнай камiсii 

ажыццяўляць азнаямленне асоб, якiя прымаюць удзел у конкурсе, з вынiкамi 

ацэньвання сваiх пiсьмовых работ, работ у галiне выяўленчага мастацтва ў 

адпаведнасцi з загадзя вызначаным прыёмнай камiсiяй графiкам i па жаданнi 

непаўналетнiх асоб у прысутнасцi iх законных прадстаўнiкоў. 

109. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай асоба (законны прадстаўнiк 

непаўналетняй асобы), якая прымае ўдзел у конкурсе, мае права падаць апеляцыю на 

iмя старшынi прыёмнай камiсii на працягу двух працоўных дзён пасля абвяшчэння 

адзнакi па вынiках ацэньвання пiсьмовай работы (работы ў галiне выяўленчага 

мастацтва). 

Вынiкi разгляду апеляцыi паведамляюцца асобе (законнаму прадстаўнiку 

непаўналетняй асобы), якая падала апеляцыю, не пазней чым на наступны працоўны 

дзень пасля яе падачы. 

110. Разгляд апеляцыi ажыццяўляе апеляцыйная камiсiя ў саставе старшынi i 

двух членаў экзаменацыйнай камiсii. У састаў апеляцыйнай камiсii не ўключаюцца 

члены экзаменацыйнай камiсii, якiя правяралi i ацэньвалi пiсьмовую работу па 

адпаведным вучэбным прадмеце (работу ў галiне выяўленчага мастацтва). 

Пры разглядзе апеляцыi не дапускаецца знiжэння адзнакi, якую атрымала асоба 

па вынiках ацэньвання пiсьмовай работы (работы ў галiне выяўленчага мастацтва). 

Апеляцыйная камiсiя прымае рашэнне па вынiках ацэньвання пiсьмовай работы 

(работы ў галiне выяўленчага мастацтва) адкрытым галасаваннем простай большасцю 

галасоў. 



Рашэнне апеляцыйнай камiсii афармляецца пратаколам. Пратакол апеляцыйнай 

камiсii падпiсваецца старшынёй i членамi апеляцыйнай камiсii. 

111. Рашэнне апеляцыйнай камiсii па вынiках разгляду пiсьмовай заявы асобы 

(законнага прадстаўнiка непаўналетняй асобы) аб нязгодзе з выстаўленай адзнакай па 

вынiках ацэньвання пiсьмовай работы, праверкi здольнасцяў у галiне выяўленчага 

мастацтва з’яўляецца канчатковым. 

112. У выпадку, калi адпаведная апеляцыйная камiсiя прымае рашэнне аб 

павышэннi адзнакi, якую атрымала асоба па вынiках ацэньвання пiсьмовай работы па 

адпаведным вучэбным прадмеце (работы ў галiне выяўленчага мастацтва), адпаведныя 

змены адзнакi ўносяцца ў пiсьмовую работу асобы (работу асобы ў галiне выяўленчага 

мастацтва) i адпаведна ў пратакол уступнага iспыту, пратакол праверкi здольнасцяў у 

галiне асобнага вiду мастацтва. 

113. Прыёмная камiсiя ў адпаведнасцi з кантрольнымi лiчбамi прыёму, што 

ўстанаўлiваюцца штогод заснавальнiкам установы адукацыi да 10 красавiка года 

прыёму, фармiруе кантынгент вучняў з лiку асоб, якiя прымаюць удзел у конкурсе: 

пры прыёме для атрымання базавай адукацыi ў гiмназii – каледжы мастацтваў, 

сярэдняй адукацыi ў гiмназiях, гiмназiях-iнтэрнатах, гiмназiях – каледжах мастацтваў у 

адпаведнасцi з заканадаўствам; 

пры прыёме для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, ва ўстановах вышэйшай 

адукацыi, дадатковым прыёме ў X класы лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi 

на падставе сумы балаў, атрыманых згодна з крытэрыямi ацэньвання заданняў РIКВ, i 

станоўчых адзнак па дзесяцiбальнай шкале, атрыманых iмi на ўступных iспытах. 

Станоўчымi з’яўляюцца адзнакi ад 6 балаў i вышэй; 

пры прыёме для атрымання адпаведнай адукацыi ў базавых школах – каледжах 

мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах мастацтваў на падставе праверкi iх 

здольнасцяў у галiне асобнага вiду мастацтва. 

114. Пры наяўнасцi вакантных месцаў пасля залiчэння асоб, пералiчаных ў 

частцы чацвёртай пункта 4 артыкула 159 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, для 

атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназiях-iнтэрнатах астатнiя асобы, якiя прымаюць 

удзел у конкурсе, залiчваюцца ў гэтыя гiмназii-iнтэрнаты па конкурсу ў адпаведнасцi з 

заканадаўствам. 

115. Пры наяўнасцi вакантных месцаў пасля залiчэння асоб, названых ў частцы 

другой пункта 87 дадзенага Палажэння, для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, 

установах вышэйшай адукацыi астатнiя асобы, якiя прымаюць удзел у конкурсе, 

залiчваюцца ў гэтыя лiцэi, установы вышэйшай адукацыi па конкурсу. 

Пры роўнай колькасцi балаў, набраных на ўступных iспытах пры прыёме для 

атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыi, на 

вакантныя месцы у гэтых лiцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыi залiчваюцца асобы, 

пералiчаныя ў частцы трэцяй пункта 87 дадзенага Палажэння. 

Асобы, якiя прынялi ўдзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, 

установах вышэйшай адукацыi, але па вынiках конкурсу не залiчаны ў лiк вучняў X 
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класаў лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi, маюць права прыняць удзел у дадатковым 

прыёме, абвешчаным лiцэямi, установамi вышэйшай адукацыi. Iнфармацыя аб 

дадатковым прыёме размяшчаецца на афiцыйных сайтах лiцэяў, устаноў вышэйшай 

адукацыi не пазней чым 15 лiпеня года прыёму. 

116. Кiраўнiк установы адукацыi, прыём асоб у якую для атрымання адпаведнай 

адукацыi ажыццяўляецца не па конкурсу, выдае загад аб прыёме (залiчэннi) асоб у лiк 

вучняў установы адукацыi не пазней за 31 жнiўня года прыёму. 

117. На падставе рашэння прыёмнай камiсii ўстановы адукацыi, прыём для 

атрымання адпаведнай адукацыi ў якую ажыццяўляецца па конкурсе, кiраўнiк 

установы адукацыi выдае загад аб прыёме (залiчэннi) асоб, якiя прымаюць удзел у 

конкурсе, у лiк вучняў у наступныя тэрмiны: 

не пазней за 12 чэрвеня года прыёму пры прыёме ў V клас гiмназiй – каледжаў 

мастацтваў; 

не пазней за 5 лiпеня года прыёму пры прыёме ў X клас лiцэяў, устаноў 

вышэйшай адукацыi; 

не пазней за 28 жнiўня года прыёму пры прыёме на свабодныя месцы ў X–XI 

класы гiмназiй, гiмназiй-iнтэрнатаў, VI–XI класы гiмназiй – каледжаў мастацтваў, у XI 

клас лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi, пры дадатковым прыёме ў X класы лiцэяў, 

устаноў вышэйшай адукацыi; 

не пазней за 15 жнiўня года прыёму пры прыёме ў I (V) клас базавых школ – 

каледжаў мастацтваў, сярэднiх школ – каледжаў мастацтваў, пры прыёме ў X клас 

сярэднiх школ – каледжаў мастацтваў для прадаўжэння атрымання адукацыi на III 

ступенi агульнай сярэдняй адукацыi ў гэтых сярэднiх школах – каледжах мастацтваў, а 

таксама пры прыёме на свабодныя месцы ў II (VI)–IX класы базавых школ – каледжаў 

мастацтваў, сярэднiх школ – каледжаў мастацтваў i пры прыёме на свабодныя месцы ў 

X i XI класы сярэднiх школ – каледжаў мастацтваў. 

118. У трохдзённы тэрмiн рашэнне аб прыёме (залiчэннi) асоб у лiк вучняў 

адпаведнай установы адукацыi даводзiцца да ведама гэтых асоб (законных 

прадстаўнiкоў непаўналетнiх асоб) шляхам размяшчэння загаду аб прыёме (залiчэннi) 

на афiцыйным iнтэрнэт-сайце ўстановы адукацыi або на дошцы аб’яў. 

119. Iншыя асаблiвасцi прыёму (залiчэння) асоб ва ўстановы адукацыi для 

атрымання адпаведнай адукацыi вызначаны ў адпаведных главах дадзенага 

Палажэння. 

ГЛАВА 8 

АРГАНIЗАЦЫЯ ГIМНАЗII, АСАБЛIВАСЦI ПРЫЁМУ Ў ГIМНАЗIЮ, 

ГIМНАЗIЮ-IНТЭРНАТ 

120. Арганiзацыя гiмназii ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым 

заканадаўствам i дадзеным Палажэннем. 



Для мэт дадзенага Палажэння пад арганiзацыяй гiмназii маецца на ўвазе 

наступнае: 

аналiз задавальнення запатрабаванняў асоб у атрыманнi базавай адукацыi, 

сярэдняй адукацыi з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўнi; 

планаванне стварэння гiмназii ў сетцы ўстаноў адукацыi; 

прыняцце заснавальнiкам рашэння аб стварэннi гiмназii. 

121. Планаванне стварэння дзяржаўнай гiмназii, адкрыцця ў ёй дадаткова I–IV 

класаў для рэалiзацыi адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыi ажыццяўляецца 

пры распрацоўцы прагнозных паказчыкаў развiцця сiстэмы агульнай сярэдняй 

адукацыi. 

122. Гiмназiя можа стварацца як новая ўстанова агульнай сярэдняй адукацыi ў 

сетцы ўстаноў адукацыi на тэрыторыi адпаведнай адмiнiстратыўна-тэрытарыяльнай 

адзiнкi i шляхам змены вiду ўстановы адукацыi на вiд «гiмназiя». 

Стварэнне гiмназii як новай установы агульнай сярэдняй адукацыi 

ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам для стварэння юрыдычных 

асоб, а змена вiду ўстановы адукацыi на вiд «гiмназiя» – у адпаведнасцi з артыкулам 24 

Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi. 

123. Удзельнiкi адукацыйнага працэсу ўстановы адукацыi, вiд якой плануецца 

змянiць на вiд «гiмназiя», павiнны быць iнфармаваныя аб гэтым не пазней за 5 гадоў да 

прыняцця заснавальнiкам гэтай установы адукацыi рашэння аб стварэннi гiмназii. 

124. Кiраўнiк установы адукацыi, вiд якой плануецца змянiць на вiд «гiмназiя», 

да прыняцця заснавальнiкам гэтай установы адукацыi рашэння аб стварэннi гiмназii ў 

перыяд, вызначаны ў пункце 123 дадзенага Палажэння, прымае меры па вывучэнню 

вучнямi асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўнi на факультатыўных 

занятках з мэтай магчымасцi асвойвання iмi зместу вучэбных праграм па вучэбных 

прадметах у адпаведнасцi з плануемым для распрацоўкi гэтай установай адукацыi 

вучэбным планам на падставе тыпавога вучэбнага плана гiмназii. 

125. У год стварэння гiмназii як новай установы агульнай сярэдняй адукацыi ў 

сетцы ўстаноў адукацыi на тэрыторыi адпаведнай адмiнiстратыўна-тэрытарыяльнай 

адзiнкi прыём асоб для атрымання базавай адукацыi, сярэдняй адукацыi ў гэтай 

гiмназii ажыццяўляецца ў V клас i можа ажыццяўляцца ў VI–IX, X i XI класы ў 

адпаведнасцi з рашэннем яе заснавальнiка з улiкам кантрольных лiчбаў прыёму i па 

меры матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння адукацыйнага працэсу ў адпаведнасцi з 

устаноўленымi санiтарнымi нормамi, правiламi i гiгiенiчнымi нарматывамi. 

У год стварэння гiмназii шляхам змены вiду ўстановы адукацыi на вiд «гiмназiя» 

прыём асоб для атрымання базавай адукацыi, сярэдняй адукацыi ў гэтай гiмназii 

ажыццяўляецца на свабодныя месцы ў V–XI класы. 

126. Пры прыёме на свабодныя месцы ў X–XI класы гiмназiй, гiмназiй-iнтэрнатаў 

асобы, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе, у перыяд з 18 па 25 жнiўня 

года прыёму здаюць два ўступныя iспыты з лiку вучэбных прадметаў, вызначаных 
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планам установы агульнай сярэдняй адукацыi для вывучэння на павышаным узроўнi, 

якiя яны жадаюць вывучаць на павышаным узроўнi. 

127. Даты правядзення ўступных iспытаў па канкрэтных вучэбных прадметах, у 

тым лiку дата рэзервовага дня, а таксама форма правядзення ўступных iспытаў па 

канкрэтных вучэбных прадметах да 10 красавiка года прыёму вызначаюцца 

структурнымi падраздзяленнямi абласных, Мiнскага гарадскога выканаўчых камiтэтаў, 

якiя ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыi (далей – 

упраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi Мiнскага 

гарадскога выканаўчага камiтэта). 

128. Исключен. 

129. Исключен. 

130. Для правядзення ўступных iспытаў распрацоўваюцца наступныя заданнi: 

тэксты дыктантаў або тэксты дыктантаў з граматычным заданнем, тэставыя 

заданнi, тэксты кантрольных работ для правядзення ўступных iспытаў у пiсьмовай 

форме; 

тэарэтычныя пытаннi для правядзення ўступных iспытаў у вуснай форме; 

тэарэтычныя пытаннi i практычнае заданне (практычныя заданнi) для 

правядзення ўступных iспытаў у спалучэннi вуснай i практычнай формаў. 

Заданнi для правядзення ўступных iспытаў у вуснай форме, у спалучэннi вуснай i 

практычнай формаў аб’ядноўваюцца ў бiлеты. 

Практычныя заданнi, што прадугледжваюцца бiлетамi, распрацоўваюцца 

экзаменацыйнымi камiсiямi адпаведнай установы адукацыi i зацвярджаюцца 

старшынёй прыёмнай камiсii ўстановы адукацыi не пазней чым за тыдзень да пачатку 

ўступных iспытаў. 

Заданнi для правядзення ўступных iспытаў, названыя ў частцы першай гэтага 

пункта, зацвярджаюцца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, 

камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта. 

131. Час на правядзенне ўступнага iспыту ў пiсьмовай форме па адпаведным 

вучэбным прадмеце ўстанаўлiваецца пры распрацоўцы заданняў для яго правядзення, 

але не больш за 180 хвiлiн. Час для падрыхтоўкi да адказу па заданнях уступнага 

iспыту, што праводзiцца ў вуснай форме, у спалучэннi вуснай i практычнай формаў па 

адпаведным вучэбным прадмеце ўстанаўлiваецца пры фармiраваннi бiлетаў для яго 

правядзення, але не больш чым за 30 хвiлiн. 

132. З мэтай забеспячэння правядзення ўступных iспытаў упраўленнi адукацыi 

абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага 

камiтэта: 

вызначаюць i даводзяць да 10 красавiка года прыёму да ведама зацiкаўленых 

тэрмiны, парадак фармiравання заявак на атрыманне заданняў для правядзення 



ўступных iспытаў па адпаведных вучэбных прадметах i iх давядзення да гiмназiй, 

гiмназiй-iнтэрнатаў; 

вызначаюць колькасць варыянтаў заданняў па кожным вучэбным прадмеце; 

вызначаюць упаўнаважаных асоб для распрацоўкi заданняў, тыражавання i 

пакетавання iх у адпаведнасцi з заяўкамi. 

133. На кiраўнiка гiмназii, гiмназii-iнтэрната ўскладаецца адказнасць за 

забеспячэнне канфiдэнцыяльнасцi заданняў для правядзення ўступных iспытаў з 

моманту атрымання iх да даты абвяшчэння заданняў на ўступным iспыце па 

адпаведным вучэбным прадмеце. 

134. Расклад уступных iспытаў не пазней чым за тыдзень да пачатку iх 

правядзення зацвярджаецца кiраўнiком гiмназii, гiмназii-iнтэрната i даводзiцца да 

ведама асоб, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй 

адукацыi ў гэтай гiмназii, гiмназii-iнтэрнаце. Прозвiшчы членаў экзаменацыйных 

камiсiй у раскладзе не ўказваюцца. Для кожнай групы ў дзень праводзiцца адзiн 

уступны iспыт. Працягласць перапынку памiж уступнымi iспытамi павiнна складаць 

адзiн або больш за адзiн каляндарны дзень. 

135. Парадак правядзення ўступнага iспыту i рэкамендацыi па выкананню 

прапанаваных заданняў даводзяцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii (або па 

даручэнню старшынi экзаменацыйнай камiсii iншым членам экзаменацыйнай камiсii) 

да ведама асоб, якiя прымаюць удзел у конкурсе, у аўдыторыi перад пачаткам 

уступнага iспыту. 

136. Пакет з заданнямi адкрываецца членам экзаменацыйнай камiсii ў дзень 

правядзення ўступнага iспыту па адпаведным вучэбным прадмеце у прысутнасцi асоб, 

якiя здаюць гэты ўступны iспыт. 

ГЛАВА 9 

АРГАНIЗАЦЫЯ ЛIЦЭЯ, АСАБЛIВАСЦI ПРЫЁМУ Ў ЛIЦЭЙ, ВА ЎСТАНОВУ 

ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫI 

137. Арганiзацыя лiцэя ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам 

i дадзеным Палажэннем. 

Для мэт дадзенага Палажэння пад арганiзацыяй лiцэя маецца на ўвазе наступнае: 

аналiз задавальнення запатрабаванняў асоб у атрыманнi сярэдняй адукацыi з 

вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўнi; 

планаванне стварэння лiцэя ў сетцы ўстаноў адукацыi; 

прыняцце заснавальнiкам рашэння аб стварэннi лiцэя. 

138. Планаванне стварэння дзяржаўнага лiцэя ажыццяўляецца пры распрацоўцы 

прагнозных паказчыкаў развiцця сiстэмы агульнай сярэдняй адукацыi. 



139. Лiцэй можа стварацца як новая ўстанова агульнай сярэдняй адукацыi ў 

сетцы ўстаноў адукацыi на тэрыторыi адпаведнай адмiнiстратыўна-тэрытарыяльнай 

адзiнкi i шляхам змены вiду ўстановы адукацыi на вiд «лiцэй». 

Стварэнне лiцэя як новай установы агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляецца 

ў парадку, устаноўленым заканадаўствам для стварэння юрыдычных асоб, а змена вiду 

ўстановы адукацыi на вiд «лiцэй» – у адпаведнасцi з артыкулам 24 Кодэкса Рэспублiкi 

Беларусь аб адукацыi. 

140. Удзельнiкi адукацыйнага працэсу ўстановы адукацыi, вiд якой плануецца 

змянiць на вiд «лiцэй», павiнны быць iнфармаваныя аб гэтым не пазней чым за 5 гадоў 

да прыняцця заснавальнiкам гэтай установы адукацыi рашэння аб стварэннi лiцэя. 

141. Кiраўнiк установы адукацыi, вiд якой плануецца змянiць на вiд «лiцэй», да 

прыняцця заснавальнiкам гэтай установы адукацыi рашэння аб стварэннi лiцэя прымае 

меры па вывучэнню вучнямi асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўнi 

на факультатыўных занятках з мэтай магчымасцi засваення iмi зместу вучэбных 

праграм па вучэбных прадметах у адпаведнасцi з плануемым для распрацоўкi 

вучэбным планам на падставе тыпавога вучэбнага плана лiцэя. 

142. У год стварэння лiцэя як новай установы агульнай сярэдняй адукацыi або 

шляхам змены вiду ўстановы адукацыi на вiд «лiцэй» прыём асоб для атрымання 

сярэдняй адукацыi ў гэтых лiцэях ажыццяўляецца ў X клас i можа ажыццяўляцца ў ХI 

клас у адпаведнасцi з рашэннем заснавальнiка. 

143. Пры прыёме асоб у X клас для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, ва 

ўстановах вышэйшай адукацыi асобы, якiя выказалi жаданне прыняць удзел 

у конкурсе, у перыяд з 16 чэрвеня па 1 лiпеня года прыёму здаюць два ўступныя 

iспыты з лiку вучэбных прадметаў, вызначаных вучэбным планам установы агульнай 

сярэдняй адукацыi, установы вышэйшай адукацыi для вывучэння на павышаным 

узроўнi, якiя яны жадаюць вывучаць на павышаным узроўнi. 

144. Вучэбныя прадметы, па якiх праводзяцца ўступныя iспыты, вызначаюцца 

лiцэем, установай вышэйшай адукацыi ў залежнасцi ад вучэбных прадметаў, што 

вызначаны для вывучэння на павышаным узроўнi вучэбнымi планамi гэтых устаноў 

адукацыi. 

145. Уступныя iспыты пачынаюцца ў 10.00 гадзiн. Даты правядзення ўступных 

iспытаў не пазней чым за месяц да пачатку iх правядзення вызначаюцца Мiнiстрам 

адукацыi. Для кожнай групы ў дзень праводзiцца адзiн уступны iспыт. Працягласць 

перапынку памiж уступнымi iспытамi павiнна складаць адзiн або больш за адзiн 

каляндарны дзень. 

146. Час на правядзенне ўступнага iспыту па адпаведным вучэбным прадмеце 

ўстанаўлiваецца пры распрацоўцы заданняў у пiсьмовай форме для правядзення 

ўступных iспытаў у Х клас лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi (далей – заданнi), але 

не больш за 180 хвiлiн. 

147. Упраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi 

Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта, установы вышэйшай адукацыi 
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прызначаюць асоб, якiя ажыццяўляюць кантроль за ходам уступнай кампанii пры 

прыёме асоб у Х класы для атрымання сярэдняй адукацыi ў лiцэях, установах 

вышэйшай адукацыi. 

Iнфармацыя аб асобах, якiя ажыццяўляюць кантроль за ходам уступнай кампанii, 

перадаецца ў РIКВ да 10 мая года прыёму. 

148. Уступныя iспыты ў Х клас лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi праводзяцца 

ў пiсьмовай форме. 

Заданнi, адказы на заданнi, крытэрыi ацэньвання заданняў (далей, калi 

не вызначана iншае, – экзаменацыйныя матэрыялы) распрацоўваюцца РIКВ i 

зацвярджаюцца яго кiраўнiком. 

РIКВ: 

ажыццяўляе падбор аўтараў i экспертаў; 

заключае з аўтарамi i экспертамi дагаворы на падрыхтоўку экзаменацыйных 

матэрыялаў па кожным вучэбным прадмеце; 

ажыццяўляе выбарку варыянту экзаменацыйных матэрыялаў для правядзення 

ўступных iспытаў у пiсьмовай форме па кожным вучэбным прадмеце ў прысутнасцi 

асобы, упаўнаважанай Мiнiстэрствам адукацыi; 

прымае ад аўтараў на электронным i папяровым носьбiтах экзаменацыйныя 

матэрыялы; 

забяспечвае экспертызу экзаменацыйных матэрыялаў; 

распрацоўвае арыгiнал-макеты заданняў, адказаў на заданнi, крытэрыяў 

ацэньвання заданняў i фармiруе з iх камплект экзаменацыйных матэрыялаў 

для размяшчэння на электронным носьбiце; 

ажыццяўляе запiс экзаменацыйных матэрыялаў у зашыфраваным выглядзе 

на электронныя носьбiты; 

размяркоўвае паролi доступу да зашыфраваных экзаменацыйных матэрыялаў 

для старшынь прыёмных камiсiй лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi i для асоб, якiя 

ажыццяўляюць кантроль за ходам правядзення ўступных iспытаў у лiцэях, установах 

вышэйшай адукацыi; 

падрыхтоўвае пакеты (кантэйнеры) для электронных носьбiтаў; 

прадастаўляе пакеты для адтыражаваных у лiцэях, установах вышэйшай адукацыi 

экзаменацыйных матэрыялаў; 

выплачвае ўзнагароджанне асобам, якiя прыцягваюцца для распрацоўкi, 

экспертызы экзаменацыйных матэрыялаў, у адпаведнасцi з заканадаўствам i 

заключанымi дагаворамi. 

Супрацоўнiкi РIКВ у спецыяльных памяшканнях з абмежаваным правам доступу 

ажыццяўляюць запiс экзаменацыйных матэрыялаў на электронныя носьбiты з 



выкарыстаннем праграм шыфравання i абароны, дадзеных для перадачы 

ўпаўнаважаным прадстаўнiкам лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi. 

Падрыхтоўка i перадача экзаменацыйных матэрыялаў ажыццяўляецца за кошт 

сродкаў рэспублiканскага бюджэту, прадугледжаных на функцыянаванне РIКВ. 

149. Лiцэй, установа вышэйшай адукацыi накiроўвае ў РIКВ заяўку з пералiкам 

вучэбных прадметаў, па якiх будуць праводзiцца ўступныя iспыты, i iнфармацыю аб 

установе адукацыi ў тэрмiн, вызначаны РIКВ. 

150. Экзаменацыйнымi матэрыяламi для правядзення ўступных iспытаў 

у пiсьмовай форме лiцэi, установы вышэйшай адукацыi забяспечваюцца да 10 чэрвеня 

года прыёму. 

Пакеты (кантэйнеры) з экзаменацыйнымi матэрыяламi на электронным носьбiце 

прадстаўнiк РIКВ перадае кiраўнiку лiцэя, установы вышэйшай адукацыi або асобе, 

упаўнаважанай кiраўнiком лiцэя, установы вышэйшай адукацыi, на падставе загаду 

(выпiскi з загаду) i дакумента, якi сведчыць асобу, у адпаведнасцi з устаноўленым 

графiкам з афармленнем акта прыёму-перадачы экзаменацыйных матэрыялаў. 

Прыёмная камiсiя ў дзень дастаўкi ўпаўнаважаным прадстаўнiком лiцэя, 

установы вышэйшай адукацыi пакетаў (кантэйнераў) з экзаменацыйнымi матэрыяламi 

пералiчвае пакеты (кантэйнеры), правярае адпаведнасць iх колькасцi з пададзенай 

заяўкай, укладвае пакеты (кантэйнеры) у сейф (металiчную скрыню), якi апячатваецца 

(пламбiруецца). 

Арганiзацыя захавання электронных носьбiтаў з экзаменацыйнымi матэрыяламi, 

а таксама канфiдэнцыяльнасць экзаменацыйных матэрыялаў з моманту iх атрымання 

да даты абвяшчэння заданняў на ўступным iспыце па адпаведным вучэбным прадмеце 

забяспечваецца старшынёй прыёмнай камiсii. 

151. У дзень правядзення тыражавання заданняў (за адзiн дзень да пачатку 

ўступнага iспыту па дадзеным вучэбным прадмеце ў адпаведнасцi з устаноўленым 

графiкам) старшыня прыёмнай камiсii ў прысутнасцi асобы, якая ажыццяўляе кантроль 

за ходам уступнай кампанii, i сакратара прыёмнай камiссii, павiнен пераканацца ў 

цэласнасцi ўпакоўкi пакетаў (кантэйнераў) з электронным носьбiтам. 

Для доступу да заданняў, размешчаных на электронным носьбiце, па канале 

сувязi, якi вызначаецца РIКВ, РIКВ у дзень правядзення тыражавання заданняў з 09.30 

да 10.30 гадзiн перадае адзiн пароль старшынi прыёмнай камiсii лiцэя, установы 

вышэйшай адукацыi, другi пароль – асобе, якая ажыццяўляе кантроль за ходам 

уступнай кампанii ў лiцэi, установе вышэйшай адукацыi. 

Старшыня прыёмнай камiсii i асоба, якая ажыццяўляе кантроль за ходам 

уступнай кампанii, паслядоўна ўводзяць паролi для ўваходу ў том, якi змяшчае 

зашыфраваныя данныя з заданнямi. 

Сакратар прыёмнай камiсii ў прысутнасцi асобы, якая ажыццяўляе кантроль 

за ходам уступнай кампанii, тыражуе заданнi ў колькасцi, неабходнай 

для забеспячэння ўдзельнiкаў уступных iспытаў па кожным вучэбным прадмеце. 



Пасля тыражавання бланкi з заданнямi пералiчваюцца i запячатваюцца ў пакеты, 

якiя прадастаўлены РIКВ, i захоўваюцца ў апячатаным (апламбiраваным) памяшканнi 

(сейфе) лiцэя, установы вышэйшай адукацыi да пачатку ўступнага iспыту па 

адпаведным вучэбным прадмеце. Капiраванне iнфармацыi з электроннага носьбiта 

забаронена. 

Пасля тыражавання электронны носьбiт з заданнямi перадаецца на захаванне 

старшынi прыёмнай камiсii. 

152. Парадак правядзення ўступнага iспыту i рэкамендацыi па выкананнi 

заданняў даводзяцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii (або па даручэннi старшынi 

экзаменацыйнай камiсii iншым членам экзаменацыйнай камiсii) да ведама асоб, якiя 

прымаюць удзел у конкурсе, у аўдыторыi перад пачаткам уступнага iспыту. 

153. Пакет з заданнямi адкрываецца членам экзаменацыйнай камiсii ў дзень 

правядзення ўступнага iспыту па адпаведным вучэбным прадмеце ў прысутнасцi асоб, 

якiя здаюць гэты ўступны iспыт. 

154. Прыёмная камiсiя ажыццяўляе сканiраванне пiсьмовых работ, выкананых 

удзельнiкамi ўступнага iспыту, да моманту iх праверкi экзаменацыйнай камiсiяй i 

неадкладную перадачу электронных копiй сканiраваных выкананых пiсьмовых работ 

у РIКВ у дзень правядзення ўступнага iспыту па кожным вучэбным прадмеце. 

Перадача электронных копiй сканiраваных выкананых пiсьмовых работ 

ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з тэхнiчнымi патрабаваннямi РIКВ i суправаджаецца 

актам прыёму-перадачы электронных копiй. 

РIКВ прымае электронныя копii сканiраваных пiсьмовых работ, выкананых 

удзельнiкамi ўступнага iспыту, у дзень правядзення ўступных iспытаў па кожным 

вучэбным прадмеце. 

155. Выкананыя ўдзельнiкамi ўступнага iспыту пiсьмовыя работы на папяровым 

носьбiце захоўваюцца ў лiцэi, установе вышэйшай адукацыi да 1 верасня года прыёму. 

Электронныя копii сканiраваных пiсьмовых работ, выкананых удзельнiкамi 

ўступнага iспыту, захоўваюцца на электронным носьбiце ў РIКВ да 1 верасня года 

прыёму. 

156. Для доступу да адказаў на заданнi i крытэрыяў ацэньвання заданняў, 

размешчаных на электронным носьбiце, па канале сувязi, якi вызначаецца РIКВ, перад 

пачаткам праверкi пiсьмовых работ, але пасля атрымання электронных копiй 

сканiраваных выкананых пiсьмовых работ РIКВ перадае адзiн пароль старшынi 

прыёмнай камiсii лiцэя, установы вышэйшай адукацыi, другi пароль – асобе, якая 

ажыццяўляе кантроль за ходам уступнай кампанii ў лiцэi, установе вышэйшай 

адукацыi. 

Для атрымання доступу да файлаў з адказамi на заданнi i крытэрыямi ацэньвання 

заданняў, размешчаных на электронным носьбiце ў томе з зашыфраванымi данымi, 

старшыня прыёмнай камiсii i асоба, якая ажыццяўляе кантроль за ходам уступнай 

кампанii, паслядоўна ўводзяць паролi. 



Адказы на заданнi i крытэрыi ацэньвання заданняў тыражуюцца сакратаром 

прыёмнай камiсii ў прысутнасцi асобы, якая ажыццяўляе кантроль за ходам уступнай 

кампанii, i перадаюцца экзаменацыйнай камiсii. Капiраванне iнфармацыi з 

электроннага носьбiта забаронена. 

Пасля тыражавання электронны носьбiт з адказамi на заданнi i крытэрыямi 

ацэньвання заданняў перадаецца на захаванне старшынi прыёмнай камiсii. 

Пасля завяршэння ўсiх уступных iспытаў адфарматаваны электронны носьбiт 

перасылаецца ў РIКВ заказным паштовым адпраўленнем у пакеце, якi перашкаджае 

пашкоджанню. 

157. Пры прыёме ў год стварэння лiцэяў, названых у частцы першай пункта 139 

дадзенага Палажэння, асоб у ХI клас лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi, а таксама 

пры прыёме асоб на свабодныя месцы ў ХI клас лiцэяў, устаноў вышэйшай адукацыi 

асобы, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй 

адукацыi ў адпаведнай установе адукацыi, здаюць два ўступныя iспыты, вызначаныя 

вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi, установы вышэйшай 

адукацыi для вывучэння на павышаным узроўнi, якiя яны жадаюць вывучаць 

на павышаным узроўнi. 

Упраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi 

Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта, установы вышэйшай адукацыi, лiцэi 

забяспечваюць правядзенне ўступных iспытаў пры прыёме асоб, якiя выказалi жаданне 

прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыi ва ўстановах адукацыi, 

названых у частцы першай дадзенага пункта: 

зацвярджаюць даты правядзення ўступных iспытаў не пазней чым за месяц да 

пачатку iх правядзення; 

вызначаюць i даводзяць да ведама зацiкаўленых тэрмiны, парадак фармiравання 

заявак на атрыманне экзаменацыйных матэрыялаў для правядзення ўступных iспытаў 

па адпаведных вучэбных прадметах; 

вызначаюць форму правядзення, час на правядзенне ўступнага iспыту, колькасць 

варыянтаў заданняў па кожным вучэбным прадмеце; 

вызначаюць упаўнаважаных асоб для распрацоўкi экзаменацыйных матэрыялаў, 

тыражавання i пакетавання iх у адпаведнасцi з заяўкамi; 

зацвярджаюць экзаменацыйныя матэрыялы. 

ГЛАВА 10 

АСАБЛIВАСЦI ДЗЕЙНАСЦI ШКОЛЫ-IНТЭРНАТА I ПАРАДКУ ПРЫЁМУ Ў 

ЯЕ 

158. У школу-iнтэрнат прымаюцца дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi 

бацькоў, ва ўзросце ад шасцi да васямнаццацi гадоў. Сумесна са старэйшымi братамi i 

сёстрамi ў школу-iнтэрнат могуць прымацца дзецi ва ўзросце ад трох гадоў. 



159. Пры наяўнасцi дзяцей ва ўзросце ад трох да шасцi гадоў для рэалiзацыi 

адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыi ў школе-iнтэрнаце дадаткова 

адкрываюцца групы ў адпаведнасцi з пунктам 7 артыкула 147 Кодэкса Рэспублiкi 

Беларусь аб адукацыi. 

160. Пры рэалiзацыi праграмы выхавання i абароны праў i законных iнтарэсаў 

дзяцей, якiя знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становiшчы, дапускаецца 

аб’яднанне братоў i сясцёр з лiку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi 

бацькоў, у адну групу (рознаўзроставую выхаваўчую групу), напаўняльнасць якой 

складае не больш за 12 выхаванцаў. Рознаўзроставыя выхаваўчыя групы 

размяшчаюцца ў асобных памяшканнях з арганiзацыяй укладу жыцця, максiмальна 

наблiжанага да ўмоў сям’i. 

161. У выпадку, калi вучнi дасягнулi паўналецця да завяршэння навучання i 

выхавання на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi, яны могуць навучацца i 

выхоўвацца ў школе-iнтэрнаце да завяршэння навучання i выхавання на III ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi i вырашэння пытання аб залiчэннi ва ўстановы 

прафесiянальна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыi або 

працаўладкавання (рэгiстрацыi ў органах па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне), 

але не больш чым на працягу трох месяцаў з дня завяршэння навучання i выхавання на 

III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

162. Дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi бацькоў, прымаюцца 

(залiчваюцца) у школу-iнтэрнат загадам яе кiраўнiка на працягу аднаго дня з дня 

прыёму дзяцей. 

163. Прыём у школу-iнтэрнат ажыццяўляецца па накiраванню ўпраўлення 

адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта (камiтэта па адукацыi Мiнскага гарадскога 

выканаўчага камiтэта), якое выдаецца на падставе рашэння мясцовага выканаўчага i 

распарадчага органа па месцы жыхарства (месцы знаходжання) дзiцяцi аб уладкаваннi 

яго на выхаванне ў дзiцячую iнтэрнатную ўстанову на дзяржаўнае забеспячэнне. 

Разам з накiраваннем упраўлення адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта 

(камiтэта па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта) на кожнага дзiця-

сiрату i дзiця, якое засталося без апекi бацькоў, кiраўнiку школы-iнтэрната па акту 

перадаюцца наступныя дакументы: 

пасведчанне аб нараджэннi; 

пашпарт грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь (пры наяўнасцi) або iншы дакумент, 

якi сведчыць пра асобу; 

медыцынская даведка аб стане здароўя або выпiска з яго медыцынскiх 

дакументаў; 

дакументы, што пацвярджаюць статус дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без 

апекi бацькоў, прадугледжаныя артыкуламi 4 i 5 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 21 

снежня 2005 г. № 73-З «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 
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звесткi аб наяўнасцi i месцы знаходжання братоў i сясцёр; 

вопiс маёмасцi, якая належыць непаўналетняму, i звесткi аб асобах, якiя 

адказваюць за яе захаванасць; 

копiя рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб замацаваннi за 

непаўналетнiм жылога памяшкання, з якога ён выбыў; 

копiя рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб пастаноўцы 

непаўналетняга на ўлiк грамадзян, якiя маюць патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў; 

дакумент аб наяўнасцi рахунку ў банку, якi адкрыты на iмя непаўналетняга; 

дакументы, якiя пацвярджаюць права непаўналетняга на пенсiю; 

iншыя дакументы, прадугледжаныя заканадаўствам. 

164. Навучэнцы з лiку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, 

утрымлiваюцца ў школе-iнтэрнаце на дзяржаўным забеспячэннi. 

164
1
. Школа-iнтэрнат забяспечвае рэалiзацыю мерапрыемстваў комплекснай 

рэабiлiтацыi навучэнцаў з лiку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, 

якiя з’яўляюцца яе выхаванцамi i спажыванне якiмi наркатычных сродкаў, 

псiхатропных рэчываў, iх аналагаў, таксiчных або iншых адурманьваючых рэчываў, 

ужыванне алкагольных, слабаалкагольных напояў цi пiва ўстаноўлены ў адпаведнасцi 

з заканадаўствам. 

165. У выпадках самавольнага пакiдання вучнем тэрыторыi школы-iнтэрната без 

дазволу кiраўнiка або педагагiчных работнiкаў кiраўнiк школы-iнтэрната абавязаны 

тэрмiнова праiнфармаваць пра гэта орган унутраных спраў па месцы знаходжання 

школы-iнтэрната i садзейнiчаць вышуку i вяртанню вучня ў школу-iнтэрнат. 

166. Пры наяўнасцi свабодных месцаў у школу-iнтэрнат па накiраванню 

упраўлення (аддзела) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа, на 

тэрыторыi якога знаходзiцца школа-iнтэрнат, могуць прымацца для навучання i 

выхавання на I, II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi ў адпаведным класе дзецi, 

якiя пражываюць на блiжэйшай тэрыторыi. 

Гэтыя вучнi не ўключаюцца ў склад выхаваўчых груп i не забяспечваюцца 

харчаваннем, вопраткай, абуткам, мяккiм iнвентаром (пасцельнымi рэчамi), 

падручнiкамi, вучэбнымi дапаможнiкамi, вучэбнымi прыладамi, прадметамi першай 

неабходнасцi i асабiстай гiгiены, а таксама сродкамi на асабiстыя выдаткi за кошт 

сродкаў мясцовых бюджэтаў. 

167. У школе-iнтэрнаце можа стварацца аддзяленне постiнтэрнатнай адаптацыi, 

дзейнасць якога ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з Палажэннем аб дзiцячым доме, 

дзiцячай вёсцы (гарадку), зацверджаным пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi 

Беларусь ад 25 лiпеня 2011 г. № 124, iншымi актамi заканадаўства i ўставам школы-

iнтэрната. 
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ГЛАВА 11 

АСАБЛIВАСЦI ДЗЕЙНАСЦI САНАТОРНАЙ ШКОЛЫ-IНТЭРНАТА I 

ПРЫЁМУ Ў ЯЕ 

168. Санаторныя школы-iнтэрнаты ствараюцца асобна для дзяцей: 

з захворваннямi косна-мышачнай сiстэмы i злучальнай тканкi; 

з саматычнай паталогiяй; 

хворых на туберкулёз i з рызыкай яго развiцця. 

169. Прыём у санаторныя школы-iнтэрнаты ажыццяўляецца да пачатку 

навучальнага года або чвэрцi. Прыём асоб у санаторныя школы-iнтэрнаты пасля 

пачатку навучальнага года (чвэрцi) ажыццяўляецца пры наяўнасцi свабодных месцаў. 

170. Пераважнае права пры прыёме ў санаторныя школы-iнтэрнаты ў парадку 

пералiчэння маюць: 

дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi бацькоў; 

дзецi, якiя знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становiшчы; 

дзецi, адзiн з бацькоў якiх з’яўляецца iнвалiдам; 

дзецi з мнагадзетных сем’яў. 

171. Накiраванне ў санаторныя школы-iнтэрнаты выдаецца ўпраўленнем 

адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта (камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога 

выканаўчага камiтэта) на падставе заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камiсii ў 

адпаведнасцi з пералiкам медыцынскiх паказанняў i супрацьпаказанняў для атрымання 

адукацыi, зацвярджаемым Мiнiстэрствам аховы здароўя. 

172. Для прыёму ў санаторную школу-iнтэрнат асоба (законны прадстаўнiк 

непаўналетняй асобы) разам з заявай на iмя кiраўнiка гэтай санаторной школы-

iнтэрната i накiраваннем упраўлення адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта 

(камiтэта па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта) прад’яўляе 

наступныя дакументы: 

пасведчанне аб нараджэннi; 

пашпарт грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь (пры наяўнасцi) або iншы дакумент, 

якi сведчыць пра асобу; 

медыцынскую даведку аб стане здароўя або выпiску з яе медыцынскiх 

дакументаў; 

дакументы, якiя пацвярджаюць права асобы на льготы пры прыёме ў санаторную 

школу-iнтэрнат (пры наяўнасцi права на льготы). 

173. Працягласць знаходжання вучня ў санаторнай школе-iнтэрнаце вызначаецца 

ўрачэбна-кансультацыйнай камiсiяй. 
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174. У санаторнай школе-iнтэрнаце ствараецца медыцынскае аддзяленне ў 

парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

175. Вучэбныя заняткi па вучэбным прадмеце «Фiзiчная культура i здароўе» 

праводзяцца з улiкам стану здароўя вучняў i рэкамендацый медыцынскiх работнiкаў. 

176. Пры рэалiзацыi адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi ў 

санаторных школах-iнтэрнатах: 

дзяленне класа на групы пры правядзеннi заняткаў па фiзiчнай рэабiлiтацыi 

ажыццяўляецца пры наяўнасцi ў класе не менш за 10 вучняў; 

заняткi па плаванню ў межах заняткаў па фiзiчнай рэабiлiтацыi праводзяцца пры 

наяўнасцi ўмоў. Пры гэтым санаторная школа-iнтэрнат у залежнасцi ад захворванняў 

вучняў i наяўнасцi ўмоў для заняткаў па плаванню самастойна вызначае колькасць 

вучэбных гадзiн на заняткi па плаванню, але не больш за 2 вучэбныя гадзiны на 

тыдзень у кожным класе. Дапускаецца на заняткi па плаванню выкарыстоўваць 

вучэбныя гадзiны, што адведзены тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-

iнтэрната на правядзенне факультатыўных заняткаў. 

177. У санаторных школах-iнтэрнатах, за выключэннем санаторных школ-

iнтэрнатаў для дзяцей з захворваннямi косна-мышачнай сiстэмы i злучальнай тканкi, 

дзе вучнi навучаюцца адну або дзве чвэрцi, дапускаецца пры адсутнасцi неабходных 

умоў для правядзення вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Працоўнае 

навучанне» ў V–IХ класах выкарыстоўваць вучэбныя гадзiны, што вызначаны на 

вывучэнне гэтага вучэбнага прадмета тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-

iнтэрната, на правядзенне заняткаў па фiзiчнай рэабiлiтацыi з дзяленнем класаў на 

групы ў адпаведнасцi з абзацам другiм пункта 176 дадзенага Палажэння. 

178. У санаторных школах-iнтэрнатах для дзяцей з захворваннямi косна-

мышачнай сiстэмы i злучальнай тканкi дапускаецца пры неабходнасцi дадаткова 

выкарыстоўваць: 

1 вучэбную гадзiну на заняткi па фiзiчнай рэабiлiтацыi з агульнай колькасцi 

вучэбных гадзiн, што адведзены тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-

iнтэрната на вучэбны прадмет «Фiзiчная культура i здароўе»; 

вучэбныя гадзiны на музычна-рытмiчныя заняткi з лiку вучэбных гадзiн, што 

адведзены тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-iнтэрната на правядзенне 

заняткаў па фiзiчнай рэабiлiтацыi або на правядзенне факультатыўных заняткаў. 

179. Вучнi на перыяд навучання ў санаторных школах-iнтэрнатах бясплатна 

карыстаюцца падручнiкамi i вучэбнымi дапаможнiкамi, забяспечваюцца бясплатна 

гэтымi санаторнымi школамi-iнтэрнатамi месцамi для пражывання i харчаваннем. 

ГЛАВА 12 

АСАБЛIВАСЦI ДЗЕЙНАСЦI БАЗАВАЙ ШКОЛЫ – КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ, 

СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ – КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ I ПРЫЁМУ Ў IХ 



180. У базавай школе – каледжы мастацтваў пры ажыццяўленнi навучання i 

выхавання на I i II ступенях або на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi, у сярэдняй 

школе – каледжы мастацтваў пры ажыццяўленнi навучання i выхавання на I, II i III 

ступенях або на II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi могуць вывучацца 

вучэбныя прадметы, змест якiх накiраваны на развiццё здольнасцяў вучняў у галiне 

наступных вiдаў мастацтва: 

музычна-харавога; 

музычна-iнструментальнага; 

выяўленчага; 

харэаграфiчнага; 

тэатральнага. 

181. Пры прыёме асоб у I (V) клас для атрымання адпаведнай адукацыi ў базавых 

школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах мастацтваў асобы, якiя 

выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе, у перыяд з 20 па 25 жнiўня году прыёму ў 

прысутнасцi iх законных прадстаўнiкоў праходзяць праверку здольнасцяў у галiне 

аднаго з вiдаў мастацтва, названых у пункце 180 дадзенага Палажэння. 

182. Заданнi для праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва 

распрацоўваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi. 

183. Кiраўнiк базавай школы – каледжа мастацтваў, сярэдняй школы – каледжа 

мастацтваў: 

зацвярджае заданнi для правядзення праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтва; 

вызначае тэрмiны i форму давядзення заданняў для праверкi здольнасцяў у галiне 

асобных вiдаў мастацтва да законных прадстаўнiкоў асоб, якiя выказалi жаданне 

прыняць удзел у конкурсе; 

зацвярджае расклад праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва, 

саставы груп для правядзення праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва. 

184. Расклад праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва не пазней 

чым за тыдзень да яе правядзення даводзiцца да ведама асоб, якiя выказалi жаданне 

прыняць удзел у конкурсе, i iх законных прадстаўнiкоў. Прозвiшчы членаў 

экзаменацыйных камiсiй па праверцы здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва ў 

раскладзе не ўказваюцца. 

185. Вынiкi выяўлення ўзроўню здольнасцяў асобы ў галiне асобнага вiду 

мастацтва ўносяцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii ў картку ўзроўня здольнасцяў 

асобы ў галiне асобнага вiду мастацтва па форме згодна з дадаткам. 

Старшыня экзаменацыйнай камiсii (або па даручэнню старшынi экзаменацыйнай 

камiсii iншы член экзаменацыйнай камiсii), якая праводзiла праверку здольнасцяў у 



галiне асобнага вiду мастацтва, знаёмiць з яе вынiкамi асобу, якая прымае ўдзел у 

конкурсе, i яго законнага прадстаўнiка. 

Картка ўзроўню здольнасцяў асобы ў галiне асобнага вiду мастацтва 

падпiсваецца старшынёй, членамi экзаменацыйнай камiсii i законным прадстаўнiком 

асобы, якая прымае ўдзел у конкурсе. Гэтая картка захоўваецца ў базавай школе – 

каледжы мастацтваў, сярэдняй школе – каледжы мастацтваў. 

186. Прыём асоб на свабодныя месцы ў II (VI) – IХ класы для атрымання 

адпаведнай адукацыi ў базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – 

каледжах мастацтваў i прыём на свабодныя месцы ў Х i ХI класы для атрымання 

сярэдняй адукацыi ў сярэднiх школах – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца па 

конкурсе на падставе праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтваў. 

Тэрмiны i парадак правядзення праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтваў пры прыёме ў класы, названыя ў частцы першай гэтага пункта, 

вызначаюцца адпаведнай установай адукацыi па узгадненню з заснавальнiкам i да 1 

чэрвеня года прыёму даводзяцца да асоб, якiя выказалi жаданне прымаць удзел у 

конкурсе для атрымання агульнай базавай адукацыi, агульнай сярэдняй адукацыi ў 

базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэднiх школах – каледжах мастацтваў. 

ГЛАВА 13 

АСАБЛIВАСЦI ПРЫЁМУ Ў ГIМНАЗIЮ – КАЛЕДЖ МАСТАЦТВАЎ 

187. У гiмназii – каледжы мастацтваў пры ажыццяўленнi навучання i выхавання 

на II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi могуць вывучацца на павышаным 

узроўнi вучэбныя прадметы, змест якiх накiраваны на развiццё здольнасцяў вучняў у 

галiне вiдаў мастацтва, названых у пункце 180 дадзенага Палажэння. 

188. Пры прыёме асоб для атрымання базавай адукацыi ў гiмназiях – каледжах 

мастацтваў асобы, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе, праходзяць 

праверку здольнасцей у галiне аднаго з вiдаў мастацтва, названых у пункце 180 

дадзенага Палажэння. 

Пры прыёме асоб на свабодныя месцы для атрымання сярэдняй адукацыi ў 

гiмназiях – каледжах мастацтваў асобы, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у 

конкурсе, здаюць уступныя iспыты ў пiсьмовай форме па вучэбных прадметах 

«Беларуская мова» або «Руская мова» (па выбары асобы), «Матэматыка» i праходзяць 

праверку здольнасцей у галiне аднаго з вiдаў мастацтва, названых у пункце 180 

дадзенага Палажэння. 

189. Парадак праверкi здольнасцей у галiне асобных вiдаў мастацтва пры прыёме 

для атрымання базавай адукацыi ў гiмназii – каледжы мастацтваў вызначаецца ў 

адпаведнасцi з заканадаўствам. 

Праверка здольнасцей у галiне асобных вiдаў мастацтва пры прыёме для 

атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназii – каледжы мастацтваў праводзiцца ў перыяд з 

9 па 14 чэрвеня года прыёму. 



190. Праверка здольнасцяў у галiне музычна-харавога мастацтва i музычна-

iнструментальнага мастацтва праводзiцца па заданнях, якiя прадугледжваюць пытаннi 

па сальфеджыа i iгру на музычным iнструменце. 

191. Праверка здольнасцяў у галiне выяўленчага мастацтва праводзiцца па 

заданнях, якiя прадугледжваюць выкананне малюнка, жывапiсу, кампазiцыi. 

192. Праверка здольнасцяў у галiне тэатральнага мастацтва праводзiцца па 

заданнях, якiя прадугледжваюць выкананне вершаванага твора, эцюда на вызначаную 

тэму, танца. 

193. Праверка здольнасцяў у галiне харэаграфiчнага мастацтва праводзiцца па 

заданнях, якiя прадугледжваюць выкананне класiчнага i народнага танцаў. 

194. На правядзенне кожнага з уступных iспытаў па азначаных у пункце 188 

дадзенага Палажэння вучэбных прадметах адводзiцца 45 хвiлiн. 

195. На выкананне заданняў: 

па сальфеджыа адводзiцца 30 хвiлiн, iгры на музычным iнструменце – да 15 

хвiлiн з абавязковым перапынкам не менш за 15 хвiлiн пасля выканання адпаведнага 

задання; 

па малюнку, жывапiсу, кампазiцыi адводзiцца 135 хвiлiн з абавязковым 

перапынкам не менш за 20 хвiлiн пасля выканання адпаведнага задання; 

па чытанню вершаванага твора, эцюду на вызначаную тэму, танцу адводзiцца да 

20 хвiлiн; 

па класiчнаму i народнаму танцам адводзiцца да 45 хвiлiн. 

196. Исключен. 

197. Распрацоўка, зацвярджэнне тэкстаў заданняў, а таксама вызначэнне i 

давядзенне заданняў па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Руская мова» i 

«Матэматыка» да гiмназiй – каледжаў мастацтваў ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з 

пунктам 127 дадзенага Палажэння, а распрацоўка заданняў для правядзення праверкi 

здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва – экзаменацыйнымi камiсiямi гiмназiй – 

каледжаў мастацтваў. Заданнi для правядзення праверкi здольнасцяў у галiне асобных 

вiдаў мастацтва зацвярджаюцца старшынёй прыёмнай камiсii гiмназii – каледжа 

мастацтваў. 

198. Даты правядзення ўступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне асобных 

вiдаў мастацтва, у тым лiку дата рэзервовага дня, пры прыёме асоб на свабодныя 

месцы ў X–XI класы для атрымання сярэдняй адукацыi ў гiмназiях – каледжах 

мастацтваў да 10 красавiка года прыёму вызначаюцца ўпраўленнямi адукацыi 

абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога 

выканаўчага камiтэта i даводзяцца да асоб, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у 

конкурсе, праз сродкi масавай iнфармацыi. 

Даты правядзення праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў мастацтва да 10 

красавiка года прыёму вызначаюцца гiмназiямi – каледжамi мастацтваў, у якiя 



ажыццяўляецца прыём на свабодныя месцы ў класы, названыя ў частцы першай гэтага 

пункта, i даводзяцца да асоб, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе, шляхам 

размяшчэння адпаведнай iнфармацыi на афiцыйным iнтэрнэт-сайце гэтых гiмназiй – 

каледжаў мастацтваў або на дошцы аб’яў. 

199. Заданнi для правядзення ўступных iспытаў распрацоўваюцца, 

зацвярджаюцца i даводзяцца да гiмназiй – каледжаў мастацтваў у парадку, 

вызначаным дадзеным Палажэннем для правядзення ўступных iспытаў i забеспячэння 

iх заданнямi пры прыёме на свабодныя месцы ў X–XI класы гiмназiй, гiмназiй-

iнтэрнатаў. 

Заданнi, па якiх праводзiцца праверка здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтва, вызначаюцца гiмназiяй – каледжам мастацтваў па ўзгадненню з яе 

заснавальнiкам, а час для выканання заданняў устанаўлiваецца пры iх распрацоўцы. 

Гэтыя заданнi распрацоўваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi i зацвярджаюцца 

старшынёй прыёмнай камiсii гiмназii – каледжа мастацтваў. 

200. На кiраўнiка гiмназii – каледжа мастацтваў ускладаецца адказнасць за 

забеспячэнне канфiдэнцыяльнасцi заданняў для правядзення ўступных iспытаў пры 

прыёме асоб у класы, названыя ў частцы першай пункта 198 дадзенага Палажэння, з 

моманту атрымання iх да даты абвяшчэння заданняў на ўступным iспыце па 

адпаведным вучэбным прадмеце. 

201. Расклад уступных iспытаў, праверкi здольнасцяў у галiне асобных вiдаў 

мастацтва не пазней чым за тыдзень да пачатку iх правядзення зацвярджаецца 

кiраўнiком гiмназii – каледжа мастацтваў i даводзiцца да ведама асоб, якiя выказалi 

жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання базавай адукацыi, сярэдняй 

адукацыi ў гэтай гiмназii – каледжы мастацтваў. Прозвiшчы членаў экзаменацыйных 

камiсiй у раскладзе не ўказваюцца. Для кожнай групы ў дзень праводзiцца адзiн 

уступны iспыт або праверка здольнасцяў у галiне асобнага вiду мастацтва. 

Працягласць перапынку памiж уступнымi iспытамi i праверкай здольнасцяў у галiне 

асобнага вiду мастацтва павiнна складаць адзiн або больш за адзiн каляндарны дзень. 

202. Парадак правядзення ўступнага iспыту, праверкi здольнасцяў у галiне 

асобнага вiду мастацтва i рэкамендацыi па выкананню прапанаваных заданняў 

даводзяцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii (або па даручэнню старшынi 

экзаменацыйнай камiсii iншым членам экзаменацыйнай камiсii) да ведама асоб, якiя 

прымаюць удзел у конкурсе, перад пачаткам уступнага iспыту, праверкi здольнасцяў у 

галiне асобнага вiду мастацтва. 

203. Пакет з заданнямi адкрываецца членам экзаменацыйнай камiсii ў дзень 

правядзення ўступнага iспыту па адпаведным вучэбным прадмеце пры прыёме асоб у 

класы, названыя ў частцы першай пункта 198 дадзенага Палажэння, праверкi 

здольнасцяў у галiне адпаведнага вiду мастацтва ў прысутнасцi асоб, якiя здаюць гэты 

ўступны iспыт, праходзяць праверку здольнасцяў у галiне гэтага вiду мастацтва. 

204. Адзнакi, атрыманыя асобамi, якiя прымаюць удзел у конкурсе, па вынiках 

праверкi здольнасцяў у галiне наступных вiдаў мастацтва: музычна-харавога, музычна-

iнструментальнага, тэатральнага, харэаграфiчнага, абвяшчаюцца ў дзень правядзення 



праверкi здольнасцяў у галiне адпаведнага вiду мастацтва, а па вынiках праверкi 

здольнасцяў у галiне выяўленчага мастацтва – у адпаведнасцi з пунктам 107 дадзенага 

Палажэння. 

ГЛАВА 14 

АСАБЛIВАСЦI ДЗЕЙНАСЦI МIЖШКОЛЬНАГА ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧАГА 

КАМБIНАТА ПРАЦОЎНАГА НАВУЧАННЯ I ПРАФЕСIЯНАЛЬНАЙ 

АРЫЕНТАЦЫI I ПРЫЁМУ Ў ЯГО 

205. Мiжшкольны вучэбна-вытворчы камбiнат, акрамя асноўных функцый у 

адпаведнасцi з пунктам 27 артыкула 156 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, у 

парадку, вызначаным заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, можа ажыццяўляць: 

арганiзацыю прафесiянальнай арыентацыi вучняў; 

арганiзацыю факультатыўных заняткаў; 

арганiзацыю грамадска карыснай працы; 

падрыхтоўку вучняў да ўсвядомленага прафесiянальнага самавызначэння, 

прадаўжэння адукацыi, працоўнай i грамадскай дзейнасцi. 

206. Адукацыйны працэс па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» пры 

рэалiзацыi зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыi ажыццяўляецца ў групах, 

на якiя дзеляцца V–IX класы ў адпаведнасцi з абзацам другiм пункта 54 дадзенага 

Палажэння. У састаў класа могуць уваходзiць вучнi адной або розных устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў раёна (горада). 

Вывучэнне вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне» пры рэалiзацыi зместу 

адукацыйнай праграмы базавай адукацыi ажыццяўляецца за кошт вучэбных гадзiн, 

што вызначаны тыпавым вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi 

адпаведнага вiду на яго вывучэнне. Гэтыя вучэбныя гадзiны штогод перадаюцца 

мiжшкольнаму вучэбна-вытворчаму камбiнату ўстановамi адукацыi, вучнi якiх 

вывучаюць вучэбны прадмет «Працоўнае навучанне» ў гэтым мiжшкольным вучэбна-

вытворчым камбiнаце. 

207. З мэтай падрыхтоўкi вучняў да выбару прафесii рабочага (служачага) у 

мiжшкольным вучэбна-вытворчым камбiнаце на працягу навучальнага года з вучнямi 

VIII i IX класаў можа праводзiцца дапрафесiянальная падрыхтоўка. 

Дапрафесiянальная падрыхтоўка вучняў ажыццяўляецца ў групах, якiя 

фармiруюцца ў парадку, вызначаным дадзеным Палажэннем, i арганiзуецца за кошт 

вучэбных гадзiн, што вызначаны вучэбным планам установы агульнай сярэдняй 

адукацыi адпаведнага вiду на правядзенне факультатыўных заняткаў. 

На кожную групу вучняў VIII i IX класаў пры арганiзацыi дапрафесiянальнай 

падрыхтоўкi выдзяляюцца вучэбныя гадзiны на тыдзень у рамках колькасцi вучэбных 

гадзiн, прадугледжанай адпаведнай вучэбнай праграмай факультатыўных заняткаў па 

асновам выбару прафесii, але не больш за 2 вучэбныя гадзiны на тыдзень для вучняў 

VIII класа, а для вучняў IX класа – не больш за 4 вучэбныя гадзiны. Гэтыя вучэбныя 
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гадзiны штогод перадаюцца мiжшкольнаму вучэбна-вытворчаму камбiнату ўстановамi 

адукацыi, вучнi якiх праходзяць дапрафесiянальную падрыхтоўку ў гэтым 

мiжшкольным вучэбна-вытворчым камбiнаце. 

208. Адукацыйны працэс пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы 

прафесiянальнай падрыхтоўкi рабочых (служачых) ажыццяўляецца ў вучэбных групах, 

напаўняльнасць якiх у адпаведнасцi з часткай другой пункта 4 артыкула 250 Кодэкса 

Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi не павiнна перавышаць 20 слухачоў. 

209. Пры засваеннi зместу адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi 

рабочых (служачых) выкарыстоўваецца вучэбна-праграмная дакументацыя 

адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi рабочых (служачых), якая 

вызначана пунктам 5 артыкула 255 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi. 

Адукацыйны працэс пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы прафесiянальнай 

падрыхтоўкi рабочых (служачых) ажыццяўляецца за кошт вучэбных гадзiн, што 

вызначаны вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду 

на правядзенне вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне». 

Колькасць вучэбных гадзiн вызначаецца ў рамках колькасцi вучэбных гадзiн, 

прадугледжаных тыпавымi вучэбнымi планамi па прафесiях, але не больш за 6 

вучэбных гадзiн на тыдзень. 

210. У выпадку выкарыстання ўстановамi агульнай сярэдняй адукацыi вучэбных 

планаў устаноў адукацыi па прафесii «Трактарыст-машынiст сельскагаспадарчай 

вытворчасцi» заснавальнiкам дадаткова выдзяляюцца вучэбныя гадзiны на 

правядзенне практычных вучэбных заняткаў па вучэбнай дысцыплiне «Ваджэнне 

трактароў», што вызначаны вучэбнымi планамi ўстаноў адукацыi па прафесii 

«Трактарыст-машынiст сельскагаспадарчай вытворчасцi». 

Пры наяўнасцi неабходнай матэрыяльна-тэхнiчнай базы для правядзення 

факультатыўных заняткаў з вучнямi X–XI класаў па падрыхтоўцы вадзiцеляў 

механiчных транспартных сродкаў катэгорыi «В», вадзiцеляў механiчных 

транспартных сродкаў катэгорыi «В» i «С» заснавальнiкам дадаткова выдзяляюцца 

вучэбныя гадзiны на практычныя заняткi, што вызначаны адзiнымi праграмамi 

падрыхтоўкi вадзiцеляў механiчных транспартных сродкаў дадзеных катэгорый. 

211. Кiраўнiк мiжшкольнага вучэбна-вытворчага камбiната прымае рашэннi па 

ўзгадненню з заснавальнiкам: 

аб фармiраваннi кантынгенту вучняў V–IX класаў для ажыццяўлення 

адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» пры рэалiзацыi 

зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыi на падставе прапаноў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў з улiкам пажаданняў вучняў i наяўнасцi заяў 

iх законных прадстаўнiкоў; 

аб фармiраваннi кантынгенту вучняў VIII i IX класаў для ажыццяўлення 

дапрафесiянальнай падрыхтоўкi пры рэалiзацыi зместу адукацыйнай праграмы базавай 

адукацыi на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў з 

улiкам пажаданняў вучняў i наяўнасцi заяў iх законных прадстаўнiкоў; 
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аб выбары тыпавых вучэбных планаў па прафесiях для распрацоўкi адпаведных 

вучэбных планаў мiжшкольнага вучэбна-вытворчага камбiната па прафесiях з улiкам 

прапаноў камiтэта па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне абласных i Мiнскага 

гарадскога выканаўчых камiтэтаў, упраўленняў (аддзелаў) па працы, занятасцi i 

сацыяльнай абароне гарадскiх (раённых) выканаўчых камiтэтаў, зацiкаўленых 

арганiзацый i магчымасцяў мiжшкольнага вучэбна-вытворчага камбiната; 

аб фармiраваннi кантынгенту слухачоў вучэбных груп для засваення зместу 

адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi рабочых (служачых) з лiку 

вучняў Х–ХI (ХII) класаў на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi 

iншых вiдаў з улiкам пажаданняў вучняў i наяўнасцi iх заяў, заяў законных 

прадстаўнiкоў непаўналетнiх вучняў. 

212. Колькасць класаў, груп, вучэбных груп у мiжшкольных вучэбна-вытворчых 

камбiнатах вызначаецца па спiсачным саставе вучняў, слухачоў на пачатак 

навучальнага года. 

213. Формы вынiковай атэстацыi i парадак ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi 

вучняў пры засваеннi зместу адукацыйнай праграмы прафесiйнай падрыхтоўкi 

рабочых (служачых) вызначаюцца Палажэннем аб бесперапынным прафесiянальным 

навучаннi па прафесiях рабочых, зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў 

Рэспублiкi Беларусь ад 15 лiпеня 2011 г. № 954. 

214. Мiжшкольны вучэбна-вытворчы камбiнат можа ажыццяўляць грамадска 

карысную працу вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi раёна (горада). Для 

правядзення гэтай работы выкарыстоўваюцца вучэбныя гадзiны, што вызначаны 

абзацам адзiнаццатым пункта 77 дадзенага Палажэння, якiя могуць штогод 

перадавацца мiжшкольным вучэбна-вытворчым камбiнатам установамi агульнай 

сярэдняй адукацыi адпаведных вiдаў. 

215. Прыём асоб з лiку вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў 

раёна (горада) у мiжшкольны вучэбна-вытворчы камбiнат ажыццяўляецца на падставе: 

заяў законных прадстаўнiкоў вучняў V–IX класаў для засваення вучнямi зместу 

вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» пры рэалiзацыi 

адукацыйнай праграмы базавай адукацыi; 

заяў законных прадстаўнiкоў вучняў VIII i IX класаў для дапрафесiянальнай 

падрыхтоўкi пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы базавай адукацыi; 

заяў вучняў, заяў законных прадстаўнiкоў непаўналетнiх вучняў Х i ХI (ХII) 

класаў для засваення зместу адукацыйнай праграмы прафесiянальнай падрыхтоўкi 

рабочых (служачых). 

Заявы падаюцца не пазней за 28 жнiўня года прыёму. 

216. Кiраўнiк мiжшкольнага вучэбна-вытворчага камбiната выдае загад аб 

прыёме (залiчэннi) асоб у лiк вучняў, слухачоў мiжшкольнага вучэбна-вытворчага 

камбiната працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi не пазней за 31 жнiўня 

года прыёму. 
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ГЛАВА 15 

АСАБЛIВАСЦI ДЗЕЙНАСЦI МIЖШКОЛЬНАГА ЦЭНТРА ДАПРЫЗЫЎНАЙ 

ПАДРЫХТОЎКI I ПРЫЁМУ Ў ЯГО 

217. Мiжшкольны цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкi, акрамя асноўных функцый у 

адпаведнасцi з пунктам 28 артыкула 156 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, у 

парадку, вызначаным заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, можа ажыццяўляць: 

ваенна-патрыятычнае выхаванне вучняў; 

падрыхтоўку вучняў да службы ва Узброеных Сiлах Рэспублiкi Беларусь, iншых 

войсках i воiнскiх фармiраваннях Рэспублiкi Беларусь, органах ўнутраных спраў, 

органах i падраздзяленнях па надзвычайных сiтуацыях; 

падрыхтоўку вучняў да ўсвядомленага прафесiянальнага самавызначэння, 

прадаўжэння адукацыi, працоўнай i грамадскай дзейнасцi. 

Мiжшкольны цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкi ў сваёй дзейнасцi ўзаемадзейнiчае 

з раённым (гарадскiм) ваенным камiсарыятам, раённым (гарадскiм) штабам 

грамадзянскай абароны, раённай (гарадской) арганiзацыяй ДАСААФ, установамi 

адукацыi, якiя ажыццяўляюць падрыхтоўку кадраў па спецыяльнасцях (накiрунках 

спецыяльнасцей, спецыялiзацыях) для Узброеных Сiл Рэспублiкi Беларусь, iншых 

войскаў i воiнскiх фармiраванняў Рэспублiкi Беларусь, воiнскiмi часцямi i 

падраздзяленнямi Узброеных Сiл Рэспублiкi Беларусь, унутраных войскаў 

Мiнiстэрства ўнутраных спраў, Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях i 

Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, установамi агульнай сярэдняй адукацыi раёна 

(горада). 

218. Адукацыйны працэс па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная i медыцынская 

падрыхтоўка» пры рэалiзацыi зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi ў 

мiжшкольным цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкi ажыццяўляецца ў групах, на якiя 

дзеляцца Х i ХI класы ў адпаведнасцi з абзацам трэцiм пункта 54 дадзенага Палажэння. 

У састаў класа могуць уваходзiць вучнi адной або розных устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыi iншых вiдаў раёна (горада). 

Вывучэнне вучэбнага прадмета «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» пры 

рэалiзацыi зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi ажыццяўляецца за кошт 

вучэбных гадзiн, што вызначаны тыпавым вучэбным планам установы агульнай 

сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду на яго вывучэнне. Гэтыя вучэбныя гадзiны штогод 

перадаюцца мiжшкольнаму цэнтру дапрызыўнай падрыхтоўкi ўстановамi адукацыi, 

вучнi якiх вывучаюць вучэбны прадмет «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» ў 

гэтым мiжшкольным цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкi. 

219. З мэтай ваенна-патрыятычнага выхавання вучняў у мiжшкольным цэнтры 

дапрызыўнай падрыхтоўкi могуць праводзiцца факультатыўныя заняткi ў адпаведнасцi 

з вучэбнымi праграмамi факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накiраванасцi 

пры рэалiзацыi зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыi, адукацыйнай 

праграмы сярэдняй адукацыi. Яны арганiзуюцца за кошт вучэбных гадзiн, што 
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вызначаны вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага вiду 

на правядзенне факультатыўных заняткаў. 

Групы для арганiзацыi факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай 

накiраванасцi фармiруюцца ў парадку, вызначаным дадзеным Палажэннем. 

220. Кiраўнiк мiжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкi прымае рашэннi 

па ўзгадненню з заснавальнiкам: 

аб фармiраваннi кантынгенту вучняў X i ХI класаў для ажыццяўлення 

адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная i медыцынская 

падрыхтоўка» пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi на падставе 

прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў з улiкам пажаданняў 

вучняў на падставе заяў iх законных прадстаўнiкоў; 

аб фармiраваннi кантынгенту вучняў для засваення зместу вучэбных праграм 

факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накiраванасцi пры рэалiзацыi 

адукацыйнай праграмы базавай адукацыi, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi 

на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў з улiкам 

пажаданняў вучняў на падставе заяў iх законных прадстаўнiкоў; 

аб парадку правядзення вучэбна-палявых збораў (медыцынскай практыкi) з 

юнакамi (дзяўчатамi) X класаў. 

221. Колькасць класаў, груп у мiжшкольным цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкi 

вызначаецца па спiсачным саставе вучняў на пачатак навучальнага года. 

222. Прыём асоб з лiку вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi iншых вiдаў 

раёна (горада) у мiжшкольны цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкi ажыццяўляецца на 

падставе заяў законных прадстаўнiкоў вучняў X i ХI класаў для засваення вучнямi 

зместу вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная i медыцынская 

падрыхтоўка» пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi, а таксама на 

падставе заяў законных прадстаўнiкоў вучняў V–IX класаў для засваення вучнямi 

зместу вучэбных праграм факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай 

накiраванасцi пры рэалiзацыi адукацыйнай праграмы базавай адукацыi, адукацыйнай 

праграмы сярэдняй адукацыi. 

Заявы падаюцца не пазней за 28 жнiўня года прыёму. 

223. Кiраўнiк мiжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкi выдае загад аб 

прыёме (залiчэннi) асоб у лiк вучняў мiжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкi 

не пазней за 31 жнiўня года прыёму. 

ГЛАВА 16 

ПАДРЫХТОЎКА ДЗЯЦЕЙ ДА НАВУЧАННЯ НА I СТУПЕНI АГУЛЬНАЙ 

СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

224. Па жаданнi законных прадстаўнiкоў дзяцей, у тым лiку дзяцей, якiя не 

асвойваюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыi ва ўстановах дашкольнай 

адукацыi або ў яслях-садах – пачатковых школах, дзiцячых садах – пачатковых 



школах, яслях-садах – базавых школах, дзiцячых садах – базавых школах, яслях-

садах – сярэднiх школах, дзiцячых садах – сярэднiх школах, установы агульнай 

сярэдняй адукацыi могуць ажыццяўляцць падрыхтоўку iх дзяцей да навучання на I 

ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

225. Падрыхтоўка дзяцей да навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi 

ажыццяўляецца ўстановай агульнай сярэдняй адукацыi на спецыяльна арганiзаваных 

занятках з дзецьмi (далей – заняткi), а таксама праз аказанне законным прадстаўнiкам 

дзяцей кансультацыйнай дапамогi (далей – кансультацыi). 

226. Правядзенне заняткаў, кансультацый накiравана на забеспячэнне 

сацыялiзацыi дзяцей у калектыве аднагодак i дарослых, фармiраванне асноў гатоўнасцi 

да навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

227. Для правядзення заняткаў фармiруюцца групы, напаўняльнасць якiх складае 

не больш за 20 дзяцей. 

228. Заняткi i кансультацыi праводзяцца падчас канiкул, у тым лiку i летнiх 

канiкул. 

Тэрмiны i працягласць iх правядзення, колькасць груп вызначаюцца кiраўнiком 

установы агульнай сярэдняй адукацыi. 

229. Расклад заняткаў, кансультацый зацвярджаецца кiраўнiком установы 

агульнай сярэдняй адукацыi i даводзiцца да ведама законных прадстаўнiкоў дзяцей. 

230. Заняткi, кансультацыi праводзяць педагагiчныя работнiкi ўстановы агульнай 

сярэдняй адукацыi ў межах iх працоўнага часу з улiкам устаноўленага аб’ёму 

педагагiчнай нагрузкi. 

  

  

  
Дадатак 

да Палажэння аб установе  

агульнай сярэдняй адукацыi  

  

Форма 

  

_________________________________________ 

(найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, нумар 

аўдыторыi, у якой праводзiцца праверка здольнасцяў  

асобы ў галiне асобнага вiду мастацтва) 

Картка ўзроўню здольнасцяў асобы ў галiне асобнага вiду мастацтва 

tx.dll?d=138403.xls


___________________________________________________________________________

__ 

(прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку асобы (калi такое маецца) 

___________________________________________________________________________

__ 

(галiна асобнага вiда мастацтва) 

___________________________________________________________________________

__ 

(працягласць правядзення праверкi здольнасцяў асобы) 

Вынiкi выяўлення ўзроўню здольнасцяў асобы: 

  

№ 

п/п 

Пералiк заданняў, якiя выкарыстоўваюцца пры 

праверцы здольнасцяў асобы ў 

галiне ___________ мастацтва 

Узровень здольнасцяў асобы ў галiне 

асобнага вiду мастацтва (неабходнае 

падкрэслiць) 

Рэкамендацыi 

1   Высокi 

Сярэднi 

Нiзкi 

  

2   Высокi 

Сярэднi 

Нiзкi 

  

…       

  

___________________________________________________________________________

___ 

(прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) i подпiс старшынi  

___________________________________________________________________________

___ 

i членаў экзаменацыйнай камiсii, якая праводзiла праверку здольнасцяў асобы) 

  

Азнаёмлены(а) ______________________________________________ 

  (подпiс, прозвiшча, iнiцыялы законнага прадстаўнiка асобы) 

Кiраўнiк установы агульнай  

сярэдняй адукацыi ______________________________________________ 

  (подпiс, прозвiшча, iнiцыялы) 

  



  


