УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения
образования
«Средняя
школа
№2
г.Сморгони»
А.Э.Апанасович
.01.2016
Мероприятия
государственного учреждения
образования «Средняя школа №2
г.Сморгони» по проведению
Года культуры
№
п/п

Мероприятие

1. Планирование
и
организация
посвященных «Году культуры»

Сроки
проведения
мероприятий,

2. Размещение информации
«Год культуры»
информационном стенде, сайте школы
3. Участие в районном
«Таленты Прынямоння»

этапе

областного

на

конкурса

5. Участие в районном конкурсе «Бульбарык»

январь
январь
февраль
февраль

6. Организация
и
проведение
культурно-массовых
в
течение
мероприятий, спортивно-культурных праздников, флешгода
мобов «Молодежь выбирает активную жизнь!»
7. Организация и проведение концерно-развлекательной
программы посвященной Международному женскому март
Дню «Благодарим за всё!».
8. Выставка рисунков «Весенняя капель»

апрель, 2016

9. Танцевально-развлекательная программа «Солнечный
апрель, 2016
зайчик»
9. Участие в республиканской патриотической акции
«КВІТНЕЙ, БЕЛАРУСЬ!»

10. Фестиваль «Академия талантов»

май, 2016
май, 2016

11. Круглый стол «Культура - это совершенство в бытии» сентябрь,
среди членов БРПО, БРСМ
2016

13. Поддержка и проектов культурной направленности,
в
течение
организация концертных программ посвященные
года
знаменательным датам Беларуси
15. Организация экскурсий по значимым местам Беларуси
16. Проведение
культурно-массовых
посвященные юбилею М. Багдановича
17. Организация
культуры

и

проведение

в
течение
года

мероприятий в
течение
года

мероприятий

ко

Дню

июнь

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар
джяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя
школа
№2
г.Смаргоні”
А.Э.Апанасовіч
.01.2016
Мерапрыемства
джяржаўнай установы адукацыі
“Сярэдняя школа №2 г.Смаргоні”
па правядзенню Года культуры
№
п/п

Назва мерапрыемства

Тэрмін выканання

Адказныя
выканаўцы

1.Палітычная культура. Выхаванне патрыятычнай самасвядомасці грамадзян
Рэспублікі Беларусь
1.1

Субботні дзень “Родная мова –
цудоўная мова”
(да Міжнароднага дня роднай
мовы)

20 лютага

Петрушэвіч В.У.,
Царык М.Н.

1.2

Тыдзень памяці «Героям ваенных
гадоў прысвячаецца»

чэрвень

Парфенчык Ю.М.,
класныя кіраўнікі

1.3

Мерапрыемствы,
прысвечаныя
знакамітым асобам беларускай
культуры – юбілярам 2016 года, у
тым ліку:
140-годдзю Цёткі (А.Пашкевіч);
125-годдзю М. Багдановіча;
120-годдзю народнага пісьменніка
Беларусі Кандрата Крапівы;
95-годдзю народнага пісьменніка
Беларусі І.Шамякіна;
95-годдзю народнага пісьменніка
Беларусі І.Мележа

на працягу года

Петрушэвіч В.У.,
Царык М.Н.

2. Фарміраванне светапогляду і маральных якасцей падрастаючага пакалення
2.1
Конкурс на лепшы буклет студзень-красавік Высоцкая О.К.
”Ураджэнцы Смаргоншчыны ў
гады Другой сусветнай вайны”
2.2

Дэкада мужнасці і патрыятызму

люты

Вільбік Т.С.,
Парфенчык Ю.М.,
Высоцкая О.К.

2.3

Патрыятычная акцыя “Дзякуй за
Перамогу”

май

Парфенчык Ю.М.

2.4

Конкурс пошукава-даследчых
работ “Лёс чалавека”

верасень

Высоцкая О.К.

2.5

Злёт цімураўскіх і валанцерскіх
атрадаў ”Твары дабро”

верасень

Парфенчык Ю.М.

2.6

Удзел у рэспубліканскай акцыі
“Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”

на працягу года

Вільбік Т.С.,
Парфенчык Ю.М.

2.7

Удзел
у
Рэспубліканскім
грамадзянска-патрыятычным
праекце ”Збяры Беларусь у сваім
сэрцы“

на працягу года

Вільбік Т.С.

2.8

Удзел у дабрачынным марафоне
”Усе фарбы жыцця – для цябе”

на працягу года

Вільбік Т.С.

3. Духоўная культура. Мастацкая творчасць
3.1. Захаванне і развіццё нацыянальных культурных традыцый, духоўнага
патэнцыялу грамадзян
3.1.1 Карнавал гульняў “Гульнёвы
студзень-сакавік Парфенчык Ю.М.
калейдаскоп”
3.1.2 Фестываль-конкурс “Таленты
Прынямоння 2016”

люты

Парфенчык Ю.М.,
Петрушэвіч В.У.

3.1.3 Удзел у рэспубліканскай акцыі
”Лета з добрай кнігай“

чэрвень-жнівень

Гаўрылава І.Я.

3.1.4 Арганізацыя спецыялізаваных
ранішніх і дзённых
мерапрыемстваў для дзяцей і
юнацтва у рамках
рэспубліканскай акцыі
”Культурная субота“,
прымеркаванай да шостага
школьнага дня

на працягу года

Вільбік Т.С.

3.2. Ахова і папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа
3.2.1 Краязнаўчы конкурс “Галасы
люты
Высоцкая В.К.,
гісторыі;
інтэлектуальны турнір”Беларусь –
люты
Белячыц В.А.
мая Радзіма”
3.2.2 Арганізацыя наведвання музеяў,

на працягу года

Класныя кіраўнікі

гісторыка-культурных
каштоўнасцей навучэнцамі
3.3. Развіццё і падтрымка прафесійнага і аматарскага беларускага мастацтва
3.3.1 Фестываль беларускай культуры
люты
Петрушэвіч В.У.,
“Бульбарык”
Парфенчык Ю.М.
3.4. Стварэнне ўмоў для прафесійнага росту і самарэалізацыі таленавітай творчай
моладзі
3.4.1 Правядзенне
конкурсаў,
на працягу года
Вільбік Т.С.
фестываляў
і
іншых
Камына В.М.
мерапрыемстваў, накіраваных на
Петрушэвіч В.У.
выяўленне і развіццё творчых
здольнасцей дзяцей і моладзі, у
тым ліку:
конкурс
фларыстаўлістапад
аранжыроўшчыкаў
“Цветы.
Красота. Творчество”;
міжнародны дзень паэзіі;
21 сакавіка
міжнародны дзень пісьменніка;
3 сакавіка
плэнер “Смаргонь учора, сення,
ліпень
заўтра”;
выстава дзіцячай творчасці
май
“Галерэя талентаў”

4.1

4. Вытворчая і экалагічная культура. Навядзенне парадку на зямлі
Удзел
у
аглядзе-конкурсе
студзень - люты
Дземідава І.К.
дзіцячай
творчасці
”Выратавальнікі вачыма дзяцей“;

4.2

Удзел у экалагічным конкурсе
”Упрыгожым Беларусь кветкамі“

сакавік кастрычнік

Карагіна А.М.

4.3

Агляд-конкурсу комплекснага
добраўпарадкавання тэрыторый
устаноў адукацыі “Цвети мой
край»”

красавік-верасень

Карагіна А.М.

4.4

Удзел у акцыях ”Бяспека ў кожны
дом“, ”Не пакідайце дзяцей у
адзіноце“, ”Канікулы без дыму і
агню“, ”Моладзь – за бяспеку“,
”Бяспечны Новы год“;

на працягу года

Вільбік Т.С.,
Гіль Г.Т.

4.5

Аперацыя “Абеліск”

на працягу года

Парфенчык Ю.М.

4.6

Удзел у абласным аглядзеконкурсе на прысваенне звання

на працягу года

Вільбік Т.С.

“Установа адукацыі высокай
культуры і ўзорнага парадку”
5. Культура здаровага ладу жыцця, побыту чалавечых і сямейных адносін
5.1
Удзел
у
рэспубліканскай
снежань 2016 –
Вільбік Т.С.,
дабрачыннай навагодняй акцыі
студзень 2017
Гіль Г.Т.
”Нашы дзеці“
5.2

Мерапрыемствы да Дня маці

5.3

Дэкада ”Здаровы лад жыцця –
гэта стыльна!

6.1

кастрычнік
красавік

Парфенчык Ю.М.,
класныя кіраўнікі
Вільбік Т.С.,
класныя кіраўнікі

6. Інфармацыйнае забеспячэнне Года культуры
Правядзенне
на
пачатку
верасень
Вільбік Т.С.,
навучальнага года тэматычных
класныя кіраўнікі
урокаў,
выхаваўчых
мерапрыемстваў,
прысвечаных
Году культуры, ва ўстановах
адукацы

