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ЗАГАД                            ПРИКАЗ 
                      

31.08.2021  № 241  

    аг.Ілья  
 

Аб арганізацыі інавацыйнай 

дзейнасці ў 2021/2022 навучальным годзе 

 

З мэтай навукова-метадычнага суправаджэння і арганізацыі ўмоў для 

рэалізацыі інавацыйнага праекта ў адпаведнасці з загадам упраўлення па 

адукацыі, спорце і турызме Вілейскага  раѐннага выканаўчага камітэта ад 

30.08.2021 № 380 «Аб арганізацыі інавацыйнай дзейнасці ва ўстановах 

адукацыі Вілейскага раѐна ў 2021/2022 навучальным годзе», у 

адпаведнасці з Інструкцыяй аб парадку ажыццяўлення эксперыментальнай 

і інавацыйнай дзейнасці ў сферы адукацыі, зацверджанай пастановай 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 01.09.2011 № 251, 

ЗАГАДВАЮ: 

1. Прадоўжыць з 01 верасня 2021 года інавацыйную дзейнасць па 

рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій 

для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі». 

2. Унесці карэктывы ў каляндарнае планаванне інавацыйнай 

дзейнасці на 2021/2022 навучальны год. 

3. Зацвердзіць інавацыйную групу ў наступным складзе: 

Юшко І.А., дырэктар школы. 

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

Кіпель З.А., педагог сацыяльны. 

Радаванавіч Т.Г., інжынер-праграміст. 

Шушкевіч А.А., кіраўнік народнага музея «Вілейшчына 

літаратурная», народнага музея «Ільянскія далягляды». 

Гаўрылік А.С., настаўнік пачатковых класаў. 

Владыка Т.Ю., настаўнік беларускай мовы і літаратуры. 

Максімовіч Т.П., настаўнік пачатковых класаў. 

Філістовіч С.Р., настаўнік пачатковых класаў. 

4. Замацаваць за ўдзельнікамі інавацыйнай 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 інавацыйнай дзейнасці, псіхолага-педагагічнае 

суправаджэнне; 

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

суправаджэнне; 

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

забеспячэнне; 

Шушкевіч А.А., кіраўнік народнага музея «Вілейшчына 

літаратурная» - арганізацыя работы прэс-цэнтра школы, арганізацыя 

работы клуба «Цікавых сустрэч», клуба «Юныя экскурсаводы» на базе 

школьнага народнага музея «Вілейшчына літаратурная» і школьнага 

народнага музея «Ільянскія далягляды»; 

Гаўрылік А.С., настаўнік пачатковых класаў – правядзенне 

факультатыўных заняткаў у I класе; 

Владыка Т.Ю., настаўнік беларускай мовы і літаратуры - правядзенне 

арганізацыйна-выхаваўчай работы па этнакультурных тэхналогіях, 

факультатыўных заняткаў у V, XI, VI класах, заняткаў па інтарэсах у X,XI 

класах; 

Максімовіч Т.П., настаўнік пачатковых класаў - правядзенне 

факультатыўных заняткаў, заняткаў па інтарэсах у II класе; 

Філістовіч С.Р., настаўнік пачатковых класаў - правядзенне 

факультатыўных заняткаў і заняткаў па інтарэсах у III класе. 

5. Устанавіць надбаўку за ўдзел у інавацыйнай дзейнасці ў сферы 

адукацыі 20 працэнтаў ад базавай стаўкі незалежна ад педагагічнай 

нагрузкі педагагічнага работніка намесніку дырэктара па вучэбнай рабоце 

Міхалѐнак А.М., 15 працэнтаў настаўнікам Кіпель З.А., Гаўрылік А.С., 

Владыка Т.Ю.,   Максімовіч Т.П., Філістовіч С.Р., Шушкевіч А.А.  


