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ЗАГАД                            ПРИКАЗ 
                      

31.08.2020  №  

    аг.Ілья  
 

Аб арганізацыі работы па рэалізацыі  

педагагічнага праекта 

ў 2020/2021 навучальным годзе 

 

З мэтай навукова-метадычнага суправаджэння і арганізацыі ўмоў для 

рэалізацыі педагагічнага праекта ў адпаведнасці з загадам упраўлення па 

адукацыі, спорце і турызме Вілейскага  раѐннага выканаўчага камітэта ад 

30.07.2020 № 266 «Аб арганізацыі работы па рэалізацыі педагагічных 

праектаў ва ўстановах адукацыі Вілейскага раѐна ў 2020/2021 навучальным 

годзе» 

ЗАГАДВАЮ: 

1. Арганізаваць з 01 верасня 2020 года дзейнасць па рэалізацыі 

педагагічнага праекта «Развіцце экалагічнай кампетэнтнасці навучэнцаў на 

аснове стратэгіі ўстойлівага развіцця». 

2. Унесці карэктывы ў каляндарнае планаванне дзейнасці па 

рэалізацыі педагагічнага праекта на 2020/2021 навучальны год. 

3. Зацвердзіць творчую групу ў наступным складзе: 

Юшко І.А., дырэктар школы; 

Міхалѐнак А.М., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце; 

Кіпель З.А., настаўнік хіміі, педагог сацыяльны; 

Радаванавіч Т.Г., інжынер-праграміст; 

Дземідкевіч А.С., настаўнік біялогіі і геаграфіі. 

4. Замацаваць за ўдзельнікамі творчай групы наступныя абавязкі: 

Юшко І.А., дырэктар школы – агульнае кіраўніцтва праектам; 

Міхалѐнак А.М., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце - 

арганізацыйна-метадычнае, вучэбна-метадычная, інфармацыйнае 

забеспячэнне дзейнасці па рэалізацыі праекта; 

Кіпель З.А., педагог сацыяльны - сацыяльна-педагагічнае 

суправаджэнне, правядзенне факультатыўных заняткаў і заняткаў па 

інтарэсах у 5-11 класах, кіраўнік школьнага центра энергазберажэння 

«Гаспадар», арганізацыя працы клуба «Школьны Экаград»; 



Радаванавіч Т.Г., інжынер-праграміст - інфармацыйнае і праграмнае 

забеспячэнне;  

Дземідкевіч А.С., настаўнік геаграфіі і біялогіі – правядзенне 

факультатыўных заняткаў у 5-11 класах, арганізацыя працы клуба 

«Школьны Экаград». 

4. Устанавіць павышэнне акладаў на 5% з 01.09.2020 па 30.06.2021 

прапарцыйна адпрацаванаму часу наступным педагагічным работнікам: 

Міхалѐнак А.М., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце; 

Кіпель З.А., настаўнік хіміі, педагог сацыяльны; 

Дземідкевіч А.С., настаўнік біялогіі і геаграфіі. 

5. Заслухаць пытанне аб ходзе і прамежкавых выніках рэалізацыі 

праекта на нарадзе пры дырэктару (сакавік). 

6. Кантроль за рэалізацыяй праекта ўскласці на намесніка дырэктара 

па вучэбнай рабоце Міхалѐнак А.М. 

 

Дырэктар                                                              І.А.Юшко 
 


