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8/25102Аб за цвярд жэнні Па ла жэн ня аб ус та но ве агуль най ся рэд няй
адукацыі

На пад ста ве пунк та 4 ар ты ку ла 19 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, аб за ца дру -
го га пад пунк та 1.1 пунк та 1 пас та но вы Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 19 ліпе -
ня 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при -
ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии» Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе нае Па ла жэн не аб ус та но ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь
ге не рал-лей тэ нант

Ю.В.Жа добін
24.11.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр ахо вы зда роўя
Рэс публікі Бе ла русь

В.І.Жар ко
28.10.2011

УЗ ГОД НЕ НА
На меснік Міністра куль ту ры
Рэс публікі Бе ла русь

В.І.Ку раш
05.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр
па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь

У.А.Ваш чан ка
17.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр пры род ных рэ сур саў
і ахо вы на ва коль на га ася родд зя
Рэс публікі Бе ла русь

У.Р.Цалка
08.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр спор ту і ту рыз му
Рэс публікі Бе ла русь

А.Л.Ка чан
08.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік Міністра
пра цы і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

П.П.Грушнік
04.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр унут ра ных спраў
Рэс публікі Бе ла русь

А.Н.Ку ля шоў
17.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік
Міністра фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

У.В.Ама рын
20.12.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр эка номікі
Рэс публікі Бе ла русь

М.Г.Снап коў
17.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня Дзяр жаўнага
па гранічна га камітэта
Рэс публікі Бе ла русь

І.А.Рач коўскі
20.12.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
08.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік стар шыні
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.Г.На вацкі
02.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.А.Дворнік
03.08.2011
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УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

С.Б.Шапіра
08.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
03.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

П.М.Руднік
08.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
04.08.2011

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
20.12.2011 № 283

ПАЛАЖЭННЕ
аб установе агульнай сярэдняй адукацыі

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Дад зе ным Па ла жэн нем вы зна ча ец ца па ра дак дзей насці ўста ноў агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі і прыё му (залічэн ня) у іх асоб для ат ры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі, за вы клю чэн -
нем су во раўска га ву чылішча, ка дэц ка га ву чылішча, ся рэд няй шко лы – ву чылішча алімпійска -
га рэ зер ву, калі іншае не ўста ноўле на Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь. Дад зе нае Па ла жэн -
не аба вяз ко ва для пры мя нен ня іншымі ўста но вамі аду ка цыі ў ча ст цы ар ганіза цыі аду ка цый на -
га пра цэ су пры рэ аліза цыі імі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

2. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўляе сваю дзей насць у ад па вед насці з
Код эксам Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, дад зе ным Па ла жэн нем, iншымi актамi за ка на -
даўства і яе ста ту там.

3. Прад ме там дзей насці ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі з’яўля ец ца рэ аліза цыя
аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі, аду ка цый най пра гра мы да шко ль най
аду ка цыі, аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, што за бяс печ вае ат ры -
ман не кваліфіка цыі спе цы яліста з ся рэд няй спе цы яль най аду ка цы яй, аду ка цый ных пра -
грам спе цы яль най аду ка цыі, аду ка цый най пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі,
аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых), пра гра мы вы -
ха ван ня і аба ро ны праў і за кон ных інта рэ саў дзя цей, якія зна ход зяц ца ў са цы яль на не бяс -
печ ным ста новішчы, пра гра мы вы ха ван ня дзя цей, якія ма юць пат рэ бу ў аз да раўленні.

Віды ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, аду ка цый ныя пра гра мы ас ноўнай аду ка цыі,
аду ка цый ныя пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі, пра гра мы вы ха ван ня, якія рэ алізу юц ца ўста -
но вай агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду, вы зна ча ны ар ты ку лам 156 Код экса
Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.

4. Ства рэн не, рэ ар ганіза цыя і ліквіда цыя ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц -
цяўля юц ца ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам.

5. Дзяр жаўная ак рэ ды та цыя ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі на ад па вед насць
заяўле на му віду, пац вярд жэн не дзяр жаўнай ак рэ ды та цыі ўста но вы агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі на ад па вед насць заяўле на му віду ажыц цяўля юц ца ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на -
даўствам.

6. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў ча ст цы, якая не ўрэ гу ля ва на дад зе ным Па ла -
жэн нем, кіру ец ца:

пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы да шко ль най аду ка цыі за ка на даўствам, якое вы -
зна чае па ра дак ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су ва ўста но вах аду ка цыі пры рэ аліза цыі
аду ка цый най пра гра мы да шко ль най аду ка цыі і прыё му ў іх асоб для ат ры ман ня да шко ль най 
аду ка цыі;

пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, што за бяс печ -
вае ат ры ман не кваліфіка цыі спе цы яліста з ся рэд няй спе цы яль най аду ка цы яй, за ка на -
даўствам, якое вы зна чае па ра дак ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су ва ўста но вах аду ка цыі
пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі і прыё му (залічэн -
ня) у іх асоб для ат ры ман ня ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі;

пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам спе цы яль най аду ка цыі за ка на даўствам, якое вы -
зна чае па ра дак ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су ва ўста но вах аду ка цыі пры рэ аліза цыі
аду ка цый ных пра грам спе цы яль най аду ка цыі;
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пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі за ка на -
даўствам, якое вы зна чае па ра дак ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су ва ўста но вах аду ка цыі
пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі і прыё му ў іх
асоб для ат ры ман ня да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі;

пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа -
чых) за ка на даўствам, якое вы зна чае па ра дак ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су ва ўста но -
вах аду ка цыі пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо -
чых (слу жа чых);

пры рэ аліза цыі пра грам вы ха ван ня за ка на даўствам, якое вы зна чае па ра дак ар ганіза цыі
вы ха ваўча га пра цэ су ва ўста но вах аду ка цыі пры рэ аліза цыі пра гра мы вы ха ван ня і аба ро ны
праў і за кон ных інта рэ саў дзя цей, якія зна ход зяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста новішчы,
пра гра мы вы ха ван ня дзя цей, якія ма юць пат рэ бу ў аз да раўленні.

7. Ака зан не ме ды цын скай да па могі на ву чэн цам ва ўста но ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
ажыц цяўля ец ца ў па рад ку і на ўмо вах, ус та ноўле ных за ка на даўствам.

8. Ста ты стыч ная спра ваз дач насць ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі прад стаўля ец -
ца ў ад па вед насці з за ка на даўствам.

9. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі за бяс печ вае на ка п лен не, улік, за хоўван не і вы -
ка ры стан не архіўных да ку мен таў у ад па вед насці з пат ра ба ван нямі за ка на даўства ў сфе ры
архіўнай спра вы і спра ва вод ст ва.

10. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі мае пра ва ажыц цяўляць экс пе ры мен таль ную і 
іна ва цый ную дзей насць у адпаведнасцi з за ка на даўствам.

11. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі мае пра ва ажыц цяўляць мiжнароднае суп ра -
цоўніцтва ў адпаведнасцi з за ка на даўствам.

12. Кан троль за за бес пя чэн нем якасці аду ка цыі ва ўста но ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі
ажыц цяўля ец ца ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам.

13. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўляе са ма кан троль за за бес пя чэн нем
якасці аду ка цыі ў ад па вед насці з за ка на даўствам.

14. Фінан са ван не дзяр жаўных і пры ват ных ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, ажыц -
цяўлен не дзей насці, якая пры носіць да хо ды, рас хо да ван не срод каў, ат ры ма ных ус та но вамі
агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад гэ тай дзей насці, а так са ма фарміра ван не за сна вальнікамі ма -
тэ ры яль на-тэхнічнай ба зы ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі і за бес пя чэн не яе аб наўлен -
ня і развіцця ажыц цяўля юц ца ў ад па вед насці з за ка на даўствам.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

15. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо жа мець у сва ёй струк ту ры ада соб ле ныя
пад разд зя ленні і струк тур ныя пад разд зя ленні.

16. Да ада соб ле ных пад разд зя лен няў ус та но вы агуль най ся рэд няй адукацыi ад но сяц ца
філіял, прад стаўніцтва, іншае ада соб ле нае пад разд зя лен не, якія ства ра юц ца і ажыц цяўля -
юць сваю дзей насць у па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам.

17. Да струк тур ных пад разд зя лен няў ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад но сяц ца
бібліятэ ка, інтэр нат, адд зя лен не, пункт ка рэк цый на-пе да гагічнай да па могі, ву чэб на-кан -
суль та цый ны пункт, ву чэб на-во пыт ны ўчас так (гас па дар ка), рэ сурс ны цэнтр, вы твор чая (ву -
чэб на-вы твор чая) май стэр ня, ву чэб на-вы твор чы камбінат пра цоўна га на ву чан ня і пра -
фесіяналь най ары ен та цыі, цэнтр дап ры зыўнай пад рых тоўкі, ла гер, іншыя струк тур ныя
пад разд зя ленні.

Струк тур нае пад разд зя лен не мо жа ства рац ца як ада соб ле нае пад разд зя лен не.
Струк тур ныя пад разд зя ленні ства ра юц ца і ажыц цяўля юць сваю дзей насць у ад па вед -

насці з за ка на даўствам, дад зе ным Па ла жэн нем, ста ту там ус та но вы агуль най ся рэд няй
адукацыi, па ла жэн нем аб ад па вед ным струк тур ным пад разд зя ленні, якое за цвярд жа ец ца
кіраўніком ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

18. Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі, за вы клю чэн нем шко лы-інтэр на та для дзя -
цей-сірот і дзя цей, якія за сталіся без апекі баць коў (да лей – шко ла-інтэр нат), гімназіі-інтэр -
на та, са на тор най шко лы-інтэр на та, вя чэр няй шко лы, яс ляў-са да – па чат ко вай шко лы,
дзіця ча га са да – па чат ко вай шко лы, міжшко ль на га ву чэб на-вы твор ча га камбіна та пра -
цоўна га на ву чан ня і пра фесіяналь най ары ен та цыі (да лей – міжшко ль ны ву чэб на-вы твор чы
камбінат), міжшко ль на га цэн тра дап ры зыўнай пад рых тоўкі, мо жа мець у сва ёй струк ту ры інтэр нат.

19. Для ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы ся -
рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, што за бяс печ вае ат ры ман не кваліфіка цыі спе цы яліста з ся -
рэд няй спе цы яль най аду ка цы яй, у струк ту ры ба за вай шко лы – ка лед жа мас тац тваў, ся рэд -
няй шко лы – ка лед жа мас тац тваў, гімназіі – ка лед жа мас тац тваў мо жа ства рац ца адд зя лен -
не. Гэ тае струк тур нае пад разд зя лен не ства ра ец ца і ажыц цяўляе дзей насць у ад па вед насці з
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Па ла жэн нем аб ўста но ве ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, за цверд жа ным пас та но вай
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 22 ліпе ня 2011 г. № 106 «О не ко то рых во про -
сах сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 107, 8/24152).

20. Ву чэб на-во пыт ны ўчас так (гас па дар ка) – струк тур нае пад разд зя лен не ўста но вы
агуль най ся рэд няй аду ка цыі, што ства ра ец ца з мэ тай за бес пя чэн ня:

пра вяд зен ня прак тыч ных ра бот па ас но вах і тэх на логіі вы рош чван ня раслін у ад па вед -
насці з ву чэб най пра гра май ву чэб на га прад ме та «Пра цоўнае на ву чан не»;

вы рош чван ня жы вёл, назіран ня за іх рос там і развіццём у ад па вед насці з ву чэб нымі пра -
гра мамі фа куль та тыўных за нят каў;

рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі па эко ла -
га-біялагічным профілі;

пра вяд зен ня на ву ко ва-дас лед чых во пы таў па за дан нях на ву ко вых і сель ска гас па дар чых
ар ганіза цый;

гра мад ска ка рыс най пра цы і прак тыкі.
21. У за леж насці ад прад ме та, мэт і за дач дзей насці ў струк ту ры ву чэб на-во пыт на га ўча -

ст ка (гас па даркі) мо гуць ства рац ца на ступ ныя пад разд зя ленні:
аха ва на га грун ту – для вы рош чван ня ага родніны, квет ка ва-дэ ка ра тыўных і па каё вых

раслін, ра са ды, раз мна жэн ня пла до ва-ягад ных і дэ ка ра тыўных раслін у цяпліцах, парніках, 
на ўце п ле ным грун це;

па вы рош чванні сель ска гас па дар чых куль тур – для вы рош чван ня па сістэ ме се ваз ва ро ту
га родніны, буль бы, са давіны, пла до ва-ягад ных куль тур і іншых сель ска гас па дар чых куль -
тур і раслін, ра са ды квет ка ва-дэ ка ра тыўных раслін;

па вы рош чванні пла до ва-ягад ных і дэ ка ра тыўных куль тур – для вы рош чван ня сад жан -
цаў пла до вых і дэ ка ра тыўных дрэў, ягад ных і дэ ка ра тыўных кус тарнікаў;

дэн д ра лагічнае – для ства рэн ня ка лек цый дрэ ва вых і кус та вых раслін;
за алагічнае – для ства рэн ня кут ка жы вой пры ро ды, што так са ма мо жа ўклю чаць тру -

сятнік, птушнік, пчальнікі і іншыя аб’екты жы вё ла га доўлі;
ка лек цый нае – для вы рош чван ня і ства рэн ня ка лек цый раслін сар тоў сель ска гас па дар -

чых, квет ка ва-дэ ка ра тыўных і сістэ ма тыч ных груп раслін, рас паўсюд жа ных ле ка вых
раслін;

па вы рош чванні квет ка ва-дэ ка ра тыўных раслін – для вы рош чван ня ад на га до вых, двух -
га до вых, шмат га до вых квет ка ва-дэ ка ра тыўных раслін, планіроўкі азе ля нен ня тэ ры то рыі
ўста но вы аду ка цыі і вы ву чэн ня ас ноў ланд шафт на га ды зай ну;

эка лагічнае – для ства рэн ня эка лагічнай сцежкі з мэ тай вы ву чэн ня раз нас тай насці на ва -
коль на га ася родд зя.

Для ажыц цяўлен ня дзей насці ву чэб на-во пыт на га ўча ст ка (гас па даркі) ус та но ве агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі мо гуць пра да стаўляц ца зя мель ныя ўчасткі ў ад па вед насці з Код эксам
Рэс публікі Бе ла русь аб зямлі.

22. Рэ сурс ны цэнтр – струк тур нае пад разд зя лен не ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі, дзе кан цэн тру юц ца ма тэ ры яль на-тэхнічныя, пе да гагічныя і інфар ма цый ныя рэ сур сы з
мэ тай іх эфек тыўна га і ра цыя наль на га вы ка ры стан ня для іна ва цый на га развіцця ўста ноў
агуль най ся рэд няй аду ка цыі раё на (го ра да).

23. Ас ноўныя за да чы рэ сурс на га цэн тра:
ства рэн не ме дыя тэкі, фарміра ван не яе фон ду су час нымі ву чэб нымі і іншымі вы дан нямі і

за бес пя чэн не дос ту пу да іх праз камп’ютарныя сеткі, ук лю чаю чы гла баль ную камп’ютарную
сет ку Інтэр нэт;

уд зел у во пыт най пра вер цы ву чэб ных вы дан няў, экс пер ты зе срод каў на ву чан ня, не аб ход -
ных для рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі;

ар ганіза цыя і пра вяд зен не кан фе рэн цый, семіна раў, прак ты ку маў і іншых ме рап ры ем ст -
ваў для пе да гагічных ра ботнікаў;

ар ганіза цыя і пра вяд зен не ву чэб ных за нят каў па асоб ных тэ мах ву чэб ных пра грам па ву -
чэб ных прад ме тах, фа куль та тыўных за нят каў;

ар ганіза цыя і пра вяд зен не кан суль та цый для пе да гагічных ра ботнікаў па пы тан нях пра -
вяд зен ня ву чэб ных за нят каў па асоб ных тэ мах ву чэб ных пра грам па ву чэб ных прад ме тах,
фа куль та тыўных за нят каў з вы ка ры стан нем ад па вед ных рэ сур саў рэ сурс на га цэн тра.

24. Вы твор чая (ву чэб на-вы твор чая) май стэр ня, ву чэб на-вы твор чы камбінат пра цоўна га
на ву чан ня і пра фесіяналь най ары ен та цыі (да лей – ву чэб на-вы твор чыя аб’екты) як струк тур -
ныя пад разд зя ленні ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ства ра юц ца з мэ тай ажыц -
цяўлен ня на ву чан ня і вы ха ван ня па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» на ІІ сту -
пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі, ар ганіза цыі гра мад ска ка рыс най пра цы, рэ аліза цыі аду -
ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых).
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Дзей насць ву чэб на-вы твор чых аб’ектаў у ча ст цы ажыц цяўлен ня аду ка цый на га пра цэ су
па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не», пра вяд зен ня фа куль та тыўных за нят каў у
ад па вед насці з ву чэб нымі пра гра мамі фа куль та тыўных за нят каў па ас но вах вы бару пра фесіі
(да лей – дап ра фесіяналь ная пад рых тоўка), ар ганіза цыі гра мад ска ка рыс най пра цы, рэ аліза -
цыі аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых) вы зна ча ец -
ца ў ад па вед насці з гла вой 14 дад зе на га Па ла жэн ня.

25. Цэнтр дап ры зыўнай пад рых тоўкі як струк тур нае пад разд зя лен не ўста но вы агуль най
ся рэд няй аду ка цыі ства ра ец ца з мэ тай ажыц цяўлен ня на ву чан ня і вы ха ван ня па ву чэб ным
прад ме це «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка» на ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі, ва ен на-пат рыя тыч на га вы ха ван ня вуч няў і пад рых тоўкі іх да служ бы ва Уз брое ных
Сілах Рэс публікі Бе ла русь, іншых вой сках і воінскіх фарміра ван нях Рэс публікі Бе ла русь.

Дзей насць цэн тра дап ры зыўнай пад рых тоўкі ў ча ст цы ажыц цяўлен ня аду ка цый на га
пра цэ су па ву чэб ным прад ме це «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка», пра вяд зен ня
фа куль та тыўных за нят каў у ад па вед насці з ву чэб нымі пра гра мамі фа куль та тыўных за нят -
каў ва ен на-пат рыя тыч най накіра ва насці вы зна ча ец ца ў ад па вед насці з гла вой 15 дад зе на га
Па ла жэн ня.

26. Для ар ганіза цыі вы ха ваўча га пра цэ су пры рэ аліза цыі пра гра мы вы ха ван ня дзя цей,
якія ма юць пат рэ бу ў аз да раўленні, ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі, за вы клю чэн -
нем вя чэрніх школ, можа ства рац ца ла гер.

27. Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі ства ра юц ца са цы яль на-пе да гагічная і
псіха лагічная служ бы, якія дзейніча юць у ад па вед насці з за ка на даўствам.

ГЛАВА 3
НАВУЧЭНЦЫ ВА ЎСТАНОВЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ІХ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ

28. На ву чэн цам ва ўста но ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі з’яўля ец ца асо ба, якая ас вой -
вае змест ад на го з відаў аду ка цый ных пра грам, што рэ алізуе ўста но ва агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі. Да на ву чэн цаў ва ўста но ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад но сяц ца вы ха ван цы, вучні і 
слу ха чы.

29. Для мэт дад зе на га Па ла жэн ня да вы ха ван ца ад носіцца асо ба, якая ас вой вае змест аду -
ка цый най пра гра мы да шко ль най аду ка цыі.

30. Ву чань – асо ба, якая ас вой вае змест ад на го з відаў аду ка цый най пра гра мы агуль най ся -
рэд няй аду ка цыі, або аду ка цый най пра гра мы спе цы яль най аду ка цыі на ўзроўні агуль най ся рэд -
няй аду ка цыі, або аду ка цый най пра гра мы спе цы яль най аду ка цыі на ўзроўні агуль най ся рэд няй
аду ка цыі для асоб з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю, або аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй спе -
цы яль най аду ка цыі, што за бяс печ вае ат ры ман не кваліфіка цыі спе цы яліста з ся рэд няй спе цы -
яль най аду ка цы яй, або аду ка цый най пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі.

31. Слу хач – асо ба, якая пры на ву чанні і вы ха ванні на III сту пені агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі ас вой вае змест аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу -
жа чых).

32. Пра вы i абавязкi на ву чэн цаў ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі ўста наўліва -
юц ца Код эксам Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, іншымі ак тамі за ка на даўства, ста ту там і
правіламі ўнут ра на га рас па рад ку для на ву чэн цаў.

ГЛАВА 4
ПЕДАГАГІЧНЫЯ РАБОТНІКІ, ІНШЫЯ РАБОТНІКІ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, 

ІХ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ

33. Да пе да гагічных ра ботнікаў ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад но сяц ца асо бы,
якія рэ алізу юць змест аду ка цый ных пра грам, пра грам вы ха ван ня, ажыц цяўля юць на ву ко -
ва-ме та дыч нае за бес пя чэн не аду ка цыі і (або) ажыц цяўля юць кіраўніцтва аду ка цый най
дзей нас цю ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, яе струк тур нымі пад разд зя лен нямі.

34. Да іншых ра ботнікаў ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад но сяц ца асо бы, якія
ажыц цяўля юць адміністра тыўна-гас па дар чыя, інжы нер на-тэхнічныя, вы твор чыя і іншыя
да па мож ныя функ цыі.

35. Пат ра ба ванні, якія прад’яўля юц ца да пе да гагічных ра ботнікаў, іх пра вы і аба вязкі,
пра вы і аба вязкі іншых ра ботнікаў ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ўста наўліва юц ца
Код эксам Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, іншымі ак тамі за ка на даўства, ста ту там і іншымі 
ла каль нымі на рма тыўнымі пра ва вымі ак тамі ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, іх пра -
цоўнымі да га во рамі.

ГЛАВА 5
КІРАВАННЕ ЎСТАНОВАЙ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

36. Кіра ван не ўста но вай агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з
Код эксам Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, іншымі ак тамі за ка на даўства, у тым лiку дад зе -
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ным Па ла жэн нем, ста ту там ус та но вы адукацыi, i бу ду ец ца на спа лу чэнні прын цы паў адзіна -
на чал ля і са макіра ван ня.

37. Ста тут ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі за цвярд жа ец ца за сна вальнікам у па -
рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам.

Ус та но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі за бяс печ вае аз на ям лен не асоб (за кон ных прад -
стаўнікоў не паўна летніх асоб) пры залічэнні ва ўста но ву аду ка цыі з пас вед чан нем аб дзяр -
жаўнай рэгістра цыі, ста ту там, сер тыфіка тамі аб дзяр жаўнай ак рэ ды та цыі, а па іх пат ра ба -
ванні – і з ву чэб на-пра грам най да ку мен та цы яй.

38. Не пас рэд нае кіраўніцтва ўста но вай агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўляе
кiраўнiк (ды рэк тар, на чальнік), якi на зна ча ец ца на па са ду і вы зва ля ец ца ад па са ды за сна -
вальнікам.

39. Кіраўнік ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі:
уз на чаль вае ўста но ву аду ка цыі, кіруе яе ра бо тай, за бяс печ вае ўза емад зе ян не з зацікаўле -

нымі;
ня се ад каз насць за вынікі ра бо ты ўста но вы аду ка цыі ў ад па вед насці з за ка на даўствам;
дзейнічае ад імя ўста но вы аду ка цыі без да ве ра насці, прад стаўляе яе ва ўсіх ар ганіза цы ях;
у ме жах сва ёй кам пе тэн цыі вы дае за га ды і дае ўка занні, вы ка нан не якіх аба вяз ко ва для

ўсіх ра ботнікаў і на ву чэн цаў;
пры мае на ра бо ту і зваль няе пе да гагічных і іншых ра ботнікаў ус та но вы аду ка цыі, за клю -

чае (пра цяг вае, ска соўвае) з імі пра цоўныя да га во ры (кан трак ты), пры мя няе да iх ме ры за ах -
воч ван ня, дыс цыплінар на га спаг нан ня (для ся рэд няй шко лы, якая зна ходзіцца на тэ ры то -
рыі пап раўчай ус та но вы, – па ўзгад нен ню з яе кіраўніком);

за цвярд жае струк ту ру i штат ны рас клад ус та но вы аду ка цыі згод на з ты па вымі шта тамі і
за цверд жа нымі на рма ты вамі коль касці ра ботнікаў у ме жах срод каў, што вы дзя ля юц ца на
ап ла ту пра цы;

ар ганізуе ра бо ту ўста но вы аду ка цыі па раз гляд зе зва ро таў гра мад зян і юры дыч ных асоб,
вяд зенні кнігі заўваг і пра па ноў, ажыц цяўленні адміністра цый ных пра цэ дур. Пры не аб ход -
насці ўносіць пра па но вы па такіх зва ро тах на раз гляд за сна вальніка;

ажыц цяўляе асабісты пры ём гра мад зян і прад стаўнікоў юры дыч ных асоб;
ажыц цяўляе iншыя паўна моц твы, пра дуг лед жа ныя за ка на даўствам.
40. Ас ноўным ор га нам са макіра ван ня ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі з’яўля ец ца

са вет, які ўзна чаль вае кіраўнік ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
Ва ўста но ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі ства ра ец ца пе да гагічны са вет і мо гуць ства рац -

ца па пя чы цельскі са вет і баць коўскі камітэт.
Ор га ны са макіра ван ня ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ства ра юц ца і ажыц цяўля -

юць сваю дзей насць у ад па вед насці з:
Па ла жэн нем аб са ве це ўста но вы аду ка цыі, за цверд жа ным пас та но вай Міністэр ст ва аду -

ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 18 ліпе ня 2011 г. № 84 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 95, 8/24039);

Па ла жэн нем аб пе да гагічным са ве це ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, Па ла жэн -
нем аб баць коўскім камітэ це ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, за цверд жа нымі пас та -
но вай Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 28 чэр ве ня 2011 г. № 47 «Об ут вер жде -
нии по ло же ний о пе да го ги че ском со ве те уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния и ро ди -
тель ском ко ми те те уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 124, 8/24340);

Па ла жэн нем аб па пя чы цельскім са ве це ўста но вы аду ка цыі, за цверд жа ным пас та но вай
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 25 ліпе ня 2011 г. № 146  «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о по пе чи тель ском со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 99, 8/24094).

ГЛАВА 6
АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ 

ПРЫ РЭАЛІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНЫХ ПРАГРАМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

41. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі ар ганізу ец ца ў ад па вед насці з ус та ноўле нымі Код эксам Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка -
цыі ас ноўнымі пат ра ба ван нямі да ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су пры рэ аліза цыі аду ка -
цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

42. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі ажыц цяўля ец ца ў кла сах, у тым ліку кла сах інтэ гра ва на га на ву чан ня і вы ха ван ня,
спе цы яліза ва ных па спор це кла сах, вя чэрніх кла сах, гру пах (пры дзя ленні кла са на гру пы)
або індывіду аль на.

43. Для ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су пры на ву чанні і вы ха ванні на І, ІІ і ІІІ сту пе -
нях агуль най ся рэд няй аду ка цыі вучні, як правіла, ад на го ўзро сту аб’ядноўва юц ца ў клас.
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У вы пад ку, калі коль касць вуч няў пры прыё ме (залічэнні) ва ўста но ву аду ка цыі, якая рэ -
алізуе аду ка цый ныя пра гра мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, пе ра вы шае ўста ноўле ную
пунк там 13 ар ты ку ла 158 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі на паўняль насць кла са,
то ства ра юц ца не калькі кла саў (па ра лель ныя кла сы).

44. Спе цы яліза ва ныя па спор це кла сы мо гуць ства рац ца ва ўста но вах агуль най ся рэд няй
аду ка цыі на ступ ных відаў:

па чат ко вай шко ле;
ба за вай шко ле;
ся рэд няй шко ле;
су во раўскім ву чылішчы;
ка дэцкім ву чылішчы;
шко ле-інтэр на це;
ву чэб на-пе да гагічным ком плек се (ак ра мя ба за вай шко лы – ка лед жа мас тац тваў, ся рэд -

няй шко лы – ка лед жа мас тац тваў, гімназіі – ка лед жа мас тац тваў, ся рэд няй шко лы – ву -
чылішча алімпійска га рэ зер ву).

45. Вя чэрнія клас сы мо гуць ства рац ца ў ся рэдніх шко лах, ся рэдніх шко лах (філіялах
дзяр жаўных ся рэдніх школ), што зна ход зяц ца на тэ ры то рыі пап раўчых ус та ноў крыміналь -
на-вы ка наўчай сістэ мы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь, рэс публіканскіх
унітар ных вы твор чых прад пры ем ст ваў Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь, ля чэб на-пра цоўных прафілак то рыяў Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь, і ву чэб на-пе да гагічных ком плек сах яслі-сад – ся рэд -
няя шко ла, дзіця чы сад – ся рэд няя шко ла.

46. Ар ганіза цыя аду ка цый на га пра цэ су пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най
ся рэд няй аду ка цыі ў ме жах на ву чаль на га го да ажыц цяўля ец ца па чвэр цях.

47. Для вуч няў пры за сва енні зме сту аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі
ўста наўліва юц ца каніку лы на пра ця гу на ву чаль на га го да і летнія каніку лы.

На пра ця гу на ву чаль на га го да ўста наўліва юц ца во сеньскія, зімо выя і вяс но выя каніку лы
агуль най пра ця глас цю не менш за 30 ка лян дар ных дзён. Для вуч няў I і II кла саў у III чвэрці (трэці
тыд зень лю та га) ус та наўліва юц ца каніку лы пра ця глас цю не менш за 7 ка лян дар ных дзён.

Пра ця гласць летніх канікул павінна быць не менш за 12 ка лян дар ных тыд няў, а для вуч -
няў IX кла саў, якія пра цяг ва юць ат ры ман не аду ка цыі на ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі, – не менш за 10 ка лян дар ных тыд няў.

Па ча так і за кан чэн не чвэр цяў, канікул вы зна ча юц ца Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі 
Бе ла русь не менш чым за год да па чат ку на ву чаль на га го да.

48. Аду ка цый ны пра цэс пры на ву чанні і вы ха ванні на I, II i III сту пе нях агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі ар ганізу ец ца ў рэ жы ме шасцідзён на га школь на га тыд ня, у які ўва ход зяць пяцідзён -
ны ву чэб ны тыд зень і адзін дзень тыд ня для пра вяд зен ня з вуч нямі спар тыўна-ма са вых,
фізкуль тур на-аз да раўлен чых, іншых вы ха ваўчых ме рап ры ем ст ваў, ар ганіза цыі пра цоўна га
на ву чан ня, у тым ліку ву чэб ных за нят каў на ву чэб на-вы твор чых аб’ектах, у міжшко ль ным
ву чэб на-вы твор чым камбіна це.

49. Ас ноўнай фор май ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су пры рэ аліза цыі аду ка цый ных
пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі з’яўля юц ца ву чэб ныя за няткі: урок, назіран не, экс -
курсія і іншыя за няткі. Да дат ко ва пра во дзяц ца фа куль та тыўныя, сты му люю чыя, пад -
трымліваю чыя за няткі, кан суль та цыі (для вуч няў, якія ат рымліва юць агуль ную ся рэд нюю
аду ка цыю ў за воч най фор ме ат ры ман ня аду ка цыі), за няткі па фізічнай рэ абіліта цыі, му зыч -
на-рытмічныя за няткі (для вуч няў са на тор ных школ-інтэр на таў), прак ты ка, ву чэб на-па ля -
выя збо ры, гра мад ска ка рыс ная пра ца.

50. Ву чэб ныя за няткі пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі мо гуць пра водзіцца па зме нах у ад па вед насці з пат ра ба ван нямі санітар ных нор маў,
правілаў і гігіенічных на рма ты ваў.

51. Рэ жым ар ганіза цыі ву чэб ных за нят каў пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі ў са на тор ных шко лах-інтэр на тах, вя чэрніх шко лах, вя чэрніх кла -
сах, ся рэдніх шко лах (філіялах дзяр жаўных ся рэдніх школ), што зна ход зяц ца на тэ ры то рыі
пап раўчых ус та ноў крыміналь на-вы ка наўчай сістэ мы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь, рэс публіканскіх унітар ных вы твор чых прад пры ем ст ваў Дэ пар та мен та вы -
ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь, ля чэб на-пра -
цоўных прафілак то рыяў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь, вы зна ча ец ца
за сна вальнікамі з улікам асаблівас цяў дзей насці гэ тых відаў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі і асаблівас цяў ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су ў вя чэрніх кла сах.

52. У вя чэр няй шко ле, вя чэрніх кла сах для вуч няў, якія на ву ча юц ца ў за воч най фор ме
ат ры ман ня аду ка цыі, у кож най чвэрці на пра ця гу не больш за 10 пра цоўных дзён пра во дзяц -
ца ву чэб ныя за няткі ў ад па вед насці з ву чэб ным пла нам вя чэр няй шко лы (за воч ная фор ма ат -
ры ман ня аду ка цыі), а ў пе ры яд паміж ву чэб нымі за нят камі – фа куль та тыўныя, сты му люю -
чыя за няткі і кан суль та цыі. Тэрміны пра вяд зен ня ву чэб ных за нят каў у кож най чвэрці
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 вызначаюцца што год кіраўніком ус та но вы аду ка цыі і да вод зяц ца да ве да ма ўдзельнікаў аду -
ка цый на га пра цэ су.

53. На ву чан не і вы ха ван не пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй
аду ка цыі ажыц цяўля юц ца на ад ной з дзяр жаўных моў Рэс публікі Бе ла русь.

Вы бар мо вы на ву чан ня і вы ха ван ня і вы ву чэн не моў пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра -
грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўля юц ца ў ад па вед насці з ар ты ку лам 90 Код экса
Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі і іншымі ак тамі за ка на даўства.

Пры пры няцці ра шэн ня аб ад крыцці ў гімназіі да дат ко ва І–ІV кла саў для рэ аліза цыі аду -
ка цый най пра гра мы па чат ко вай аду ка цыі яе за сна вальнік вы зна чае аба вяз ко вую для вы ву -
чэн ня за меж ную мо ву з улікам маг чы мас цяў пра даўжэн ня яе вы ву чэн ня асо бамі, якія ат ры -
малі па чат ко вую аду ка цыю ў гэ тай гімназіі і не былі заліча ны ў яе для ат ры ман ня ба за вай
аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі, у іншых ус та но вах аду ка цыі, якія рэ алізу юць аду ка цый ную
пра гра му ба за вай аду ка цыі, аду ка цый ную пра гра му ся рэд няй аду ка цыі, па мес цы іх жы хар -
ст ва.

54. Пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі кла сы дзе ляц ца:
на гру пу хлоп чы каў (юна коў) і гру пу дзяўчы нак (дзяўчат) пры пра вяд зенні ву чэб ных за -

нят каў па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» ў V–IХ кла сах і па ву чэб ным прад ме це 
«Фізічная куль ту ра і зда роўе» ў Х і ХІ кла сах. У вы пад ку, калі маг чы ма ар ганіза ваць пра вя-
дзен не ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад ме це «Фізічная куль ту ра і зда роўе» паа соб на
для хлоп чы каў (юна коў) і дзяўчы нак (дзяўчат) у іншых кла сах, то па ра шэн ню ўпраўлен ня
(адд зе ла) аду ка цыі мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор га на, уз год не на му з фінан са вым
уп раўлен нем (адд зе лам) гэ та га мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор га на, гэ тыя кла сы
дзе ляц ца так са ма на ад па вед ныя гру пы. Да пус ка ец ца ў спе цы яліза ва ных ліцэ ях дзя лен -
не кла саў на дзве гру пы пры на паўняль насці кла са не менш за 20 вуч няў муж чын ска га по лу
пры пра вяд зенні ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» ў VIІ і
VIІІ кла сах і па ву чэб ным прад ме це «Фізічная куль ту ра і зда роўе» ў VIІ–ХІ кла сах;

на гру пу юна коў і гру пу дзяўчат пры пра вяд зенні ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад -
ме це «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка» ў Х і ХІ кла сах;

на тры гру пы пры пра вяд зенні ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад ме це «За меж ная мо -
ва» з на паўняль нас цю кож най гру пы не менш за шэсць і не больш за дзе сяць вуч няў. У вы пад -
ку, калі не маг чы ма сфарміра ваць тры гру пы з на паўняль нас цю кож най з іх не менш за шэсць
вуч няў, да пус ка ец ца дзя лен не кла са на дзве гру пы, але на паўняль нас цю кож най з іх не менш 
за шэсць вуч няў;

на дзве гру пы ў ба за вых шко лах, ся рэдніх шко лах, ка дэцкіх ву чылішчах, яс лях-са дах –
ба за вых шко лах, яс лях-са дах – ся рэдніх шко лах, дзіця чых са дах – ба за вых шко лах, дзіця -
чых са дах – ся рэдніх шко лах пры на паўняль насці кла са не менш за 25 вуч няў, шко лах-інтэр -
на тах, са на тор ных шко лах-інтэр на тах, вя чэрніх шко лах, вя чэрніх кла сах, гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах, ліцэ ях, ус та но вах вы шэй шай аду ка цыі, спе цы яліза ва ных ліцэ ях, су -
во раўскіх ву чылішчах, ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед -
жах мас тац тваў, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў пры на паўняль насці кла са не менш
за 20 вуч няў пры пра вяд зенні ву чэб ных за нят каў па ву чэб ных прад ме тах:

«Інфар ма ты ка» – у VI–ХІ (ХІІ) кла сах;
«Ма тэ ма ты ка» – пры пра вяд зенні прак ты ку маў па ра шэн ню за дач у Х і ХІ кла сах з вы ву -

чэн нем на па вы ша ным уз роўні ву чэб ных прад ме таў «Ма тэ ма ты ка» і «Фізіка»;
«Фізіка» – пры пра вяд зенні фран таль ных ла ба ра тор ных ра бот у VII–ХІ (ХІІ) кла сах,

прак ты ку маў па ра шэн ню за дач у Х і ХІ кла сах з вы ву чэн нем на па вы ша ным уз роўні ву чэб -
ных прад ме таў «Ма тэ ма ты ка» і «Фізіка»;

«Біялогія» – пры пра вяд зенні ла ба ра тор ных і прак тыч ных ра бот у Х–ХІ кла сах з вы ву -
чэн нем на па вы ша ным уз роўні ву чэб ных прад ме таў «Хімія» і «Біялогія»;

«Хімія» – пры пра вяд зенні прак тыч ных ра бот у VII–ХІ (ХІІ) кла сах, ла ба ра тор ных во пы -
таў у Х і ХІ кла сах з вы ву чэн нем на па вы ша ным уз роўні ву чэб ных прад ме таў «Хімія» і
«Біялогія»;

«Ас т ра номія» – пры пра вяд зенні ас т ра намічных назіран няў у ХІ (ХІІ) кла се;
на дзве гру пы ў ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах

мас тац тваў, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў пры пра вяд зенні ву чэб ных за нят каў па ву чэб -
ных прад ме тах, змест якіх накіра ва ны на развіццё здоль нас цяў вуч няў у галіне асоб ных
відаў мас тац тва і па якіх аду ка цый ный пра цэс ажыц цяўля ец ца не індывіду аль на.

55. Ву чэб ныя прад ме ты, змест якіх накіра ва ны на развіццё здоль нас цяў вуч няў у
галіне асоб ных відаў мас тац тва у ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – 
ка лед жах мас тац тваў, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў і па якіх аду ка цый ны пра цэс ажыц -
цяўля ец ца індывіду аль на, вы зна ча юц ца ву чэб на-пра грам най да ку мен та цы яй аду ка цый -
ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
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56. У ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў,
гімназіях – ка лед жах мас тац тваў:

ву чэб ныя за няткі па ву чэб ных прад ме тах «Ха ра вы клас», «Та нец класічны, на род -
на-сцэнічны, гісто ры ка-бы та вы або су час ны баль ны», «Рытміка», «Ас но вы сцэнічна га ру -
ху», «Му зыч ныя і тэ ат раль ныя гульні» пра во дзяц ца су мес на на стаўнікам, які рэ алізуе змест 
аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це,
і кан цэрт май ст рам (акам паніята рам);

ву чэб ныя за няткі па ву чэб ным прад ме це «Ігра на му зыч ным інстру мен це» (ак ра мя фар -
тэпіяна) пра во дзяц ца су мес на на стаўнікам, які рэ алізуе змест аду ка цый ных пра грам агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі па гэ тым ву чэб ным прад ме це, і кан цэрт май ст рам (акам паніята рам);

ву чэб ныя за няткі, на якіх ажыц цяўля ец ца ра бо та з жы вой на ту ры па ву чэб ных прад ме -
тах «Жы вапіс», «Ма лю нак», пра во дзяц ца на стаўнікам, які рэ алізуе змест аду ка цый ных
пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі па гэ тых ву чэб ных прад ме тах, з уд зе лам 2 на турш чы -
каў (ву чэб ныя за няткі па вы ка нан ню парт рэ та, дэ та ляў га ла вы і дэ та ляў фігу ры (кісць, ступ -
ня) і 1 на турш чы ка (ву чэб ныя за няткі для ўсіх іншых пас та но вак).

57. У вы пад ку, калі коль касць вуч няў у кла се менш за ўста ноўле ную пунк там 13 ар ты ку -
ла 158 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі на паўняль насць кла са, ус та но ва аду ка цыі
пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо жа ажыц цяўляць дзя -
лен не кла саў на гру пы пры вы ву чэнні ву чэб ных прад ме таў, ак рэс ле ных у пунк це 54 дад зе на -
га Па ла жэн ня, за кошт ву чэб ных гадзін, якія ўста ноўле ны ты па вым ву чэб ным пла нам ус та -
но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду на пра вяд зен не фа куль та тыўных за нят -
каў.

58. Пры наяўнасці ў кож ным з I–IV кла саў не больш за шэсць вуч няў ву чэб ныя за няткі па
ву чэб ных прад ме тах «Фізічная куль ту ра і зда роўе», «Му зы ка», «Выяўлен чае мас тац тва»,
«Пра цоўнае  на ву чан не»  пра во дзяц ца  ад на ча со ва  з  вуч нямі  I  і  II,  II  і  III,  III  і  IV або I і III, II
і IV кла саў або ў іншых ап ты маль ных для ўста но вы аду ка цыі ва ры ян тах спа лу чэн ня вуч няў
роз ных кла саў.

59. З мэ тай вы ха ван ня ў вуч няў ад каз ных ад носін да асабістай і гра мад скай бяс пекі і
фарміра ван ня во пы ту бяс печ най жыц цяд зей насці на пра ця гу на ву чаль на га го да з вуч нямі
ІІ–IХ кла саў пра во дзяц ца фа куль та тыўныя за няткі ў ад па вед насці з ву чэб най пра гра май фа -
куль та тыўных за нят каў па ас но вах бяс пекі жыц цяд зей насці, а з вуч нямі I–IХ кла саў ус та -
ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, што раз меш ча ны на тэ ры то рыі ра дыя цый на га за бруд жван -
ня, так са ма пра во дзяц ца фа куль та тыўныя за няткі ў ад па вед насці з ву чэб най пра гра май фа -
куль та тыўных за нят каў па ра дыя цый най бяс пе цы. У спе цы яліза ва ным ліцэі з вуч нямі
VIІ–ХI кла саў, ак ра мя та го, пра во дзяц ца фа куль та тыўныя за няткі ў ад па вед насці з ву чэб -
най пра гра май фа куль та тыўных за нят каў па па жар най ава рый на-ра та валь най пад рых -
тоўцы, ас но вах па пя рэд жан ня над звы чай ных сітуа цый, ас но вах ліквіда цыі над звы чай ных
сітуа цый. З мэ тай за бес пя чэн ня ат ры ман ня вуч нямі су во раўскіх ву чылішчаў пер ша па чат -
ко вых ве даў і на вы каў у ва ен най спра ве, якія не аб ход ны для вы ба ру пра фесіі, служ бы ва
 Узброеных Сілах Рэс публікі Бе ла русь, іншых вой сках і воінскіх фарміра ван нях Рэс публікі
Бе ла русь, ор га нах ўнут ра ных спраў, ор га нах і пад разд зя лен нях па над звы чай ных сітуа цы -
ях, на пра ця гу на ву чаль на га го да з вуч нямі VIІ–ХI кла саў пра во дзяц ца ў шос ты школь ны
дзень фа куль та тыўныя за няткі ў ад па вед насці з ву чэб най пра гра май фа куль та тыўных за -
нят каў па ас но вах ва ен най спра вы.

60. За кошт ву чэб ных гадзін, што ўста ноўле ны ты па вым ву чэб ным пла нам ус та но вы
агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду на пра вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў,
мо гуць пра водзіцца ў шос ты школь ны дзень за няткі гуль ня вымі відамі спор ту і мо жа рэ -
алізоўвац ца аду ка цый ная пра гра ма пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых) для
вуч няў X–XI (XII) кла саў. На пра вяд зен не за нят каў гуль ня вымі відамі спор ту вы дзя ля ец -
ца 1 ву чэб ная гадзіна на клас на тыд зень, а для ас вой ван ня зме сту аду ка цый най пра гра мы
пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых) – у рам ках коль касці ву чэб ных гадзін,
пра дуг лед жа най ты па вымі ву чэб нымі пла намі па пра фесіях, але не больш за 6 ву чэб ных
гадзін у тыд зень.

61. Не паўна летнія вучні з улікам по гля ду іх за кон ных прад стаўнікоў, зы ход зя чы са
схільнас цяў, жа дан няў і ста ну зда роўя мо гуць вы ву чаць асоб ныя ву чэб ныя прад ме ты на па -
вы ша ным уз роўні на фа куль та тыўных за нят ках у ме жах коль касці ву чэб ных гадзін на пра -
вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў, ус та ноўле най ты па вым ву чэб ным пла нам ус та но вы
агуль най ся рэд няй адукацыi ад па вед на га віду.

Фа куль та тыўныя за няткі мо гуць быць пры ро даз наўча-ма тэ ма тыч най, гу манітар най,
гра ма даз наўчай, эка лагічнай, ва ен на-пат рыя тыч най, му зыч най, ха рэа графічнай, мас тац -
кай, тэ ат раль най, спар тыўнай і іншай накіра ва насці. Фа куль та тыўныя за няткі му зыч най,
ха рэа графічнай і тэ ат раль най накіра ва насці мо гуць пра водзіцца су мес на на стаўнікам, які
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рэ алізуе змест ад па вед най ву чэб най пра гра мы фа куль та тыўных за нят каў, і кан цэрт май ст -
рам (акам паніята рам).

Фа куль та тыўныя за няткі, як правіла, пра во дзяц ца да па чат ку або пас ля за вяр шэн ня ўро -
каў. Фа куль та тыўныя за няткі ў IX (X) – XI (XII) кла сах мо гуць пра водзіцца ў шос ты школь -
ны дзень.

62. Для ар ганіза цыі фа куль та тыўных, сты му люю чых і пад трымліваю чых за нят каў,
кан суль та цый (для вуч няў, якія ат рымліва юць агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю ў за воч най
фор ме ат ры ман ня аду ка цыі) вучні, як правіла, ад на го або па ра лель ных кла саў аб’ядноўва -
юц ца ў гру пу.

На паўняль насць гру пы для ар ганіза цыі за нят каў, на зва ных у ча ст цы пер шай гэ та га
пунк та, павінна скла даць:

не менш за тры вучні пры пра вяд зенні фа куль та тыўных за нят каў ва ўста но вах аду ка цыі,
што раз меш ча ны ў сельскіх на се ле ных пунк тах;

не менш за пяць вуч няў пры пра вяд зенні фа куль та тыўных за нят каў ва ўста но вах аду ка -
цыі, што раз меш ча ны ў га ра дах і па сёл ках га рад ско га ты пу;

не менш за тры вучні пры пра вяд зенні сты му люю чых, пад трымліваю чых за нят каў і кан -
суль та цый (для вуч няў, якія ат рымліва юць агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю ў за воч най фор ме
ат ры ман ня аду ка цыі).

Да пус ка ец ца ў па чат ко вай шко ле, ба за вай шко ле, ся рэд няй шко ле, ву чэб на-пе да -
гагічным ком плек се, за вы клю чэн нем ба за вай шко лы – ка лед жа мас тац тваў, ся рэд няй шко -
лы – ка лед жа мас тац тваў, гімназіі – ка лед жа мас тац тваў, пра вяд зен не індывіду аль на пад -
трымліваю чых за нят каў, накіра ва ных на пе раа доль ван не цяж кас цяў у вы ву чэнні ву чэб ных
прад ме таў «Бе ла ру ская мо ва» і «Рус кая мо ва», для не паўна летніх за меж ных гра мад зян і
асоб без гра мад зян ст ва, якія ча со ва пра жы ва юць у Рэс публіцы Бе ла русь, а так са ма для не -
паўна летніх гра мад зян і асоб без гра мад зян ст ва, якім пра да стаўле ны ста тус бе жан ца або да -
дат ко вая аба ро на ў Рэс публіцы Бе ла русь або якія ха дайніча юць аб пра да стаўленні ста ту са
бе жан ца або да дат ко вай аба ро не ў Рэс публіцы Бе ла русь.

63. Па ра шэн ню за сна вальніка ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, у якой ар ганізу -
юц ца фа куль та тыўныя за няткі му зыч най, тэ ат раль най, ха рэа графічнай і мас тац кай накіра -
ва насці, да пус ка ец ца:

ажыц цяўляць аду ка цый ны пра цэс індывіду аль на пры за сва енні на фа куль та тыўных за -
нят ках му зыч най накіра ва насці зме сту ву чэб най пра гра мы фа куль та тыўных за нят каў для
І–ІХ кла саў, накіра ва най на на ву чан не ігры на ад па вед ным му зыч ным інстру мен це. На кож -
на га вуч ня ад водзіцца 2 ву чэб ныя гадзіны на тыд зень;

ажыц цяўляць аду ка цый ны пра цэс у гру пах з на паўняль нас цю не менш за два вучні на
 факультатыўных за нят ках пры за сва енні зме сту ву чэб ных пра грам фа куль та тыўных за нят -
каў му зыч най, тэ ат раль най і ха рэа графічнай накіра ва насці для І–ІХ кла саў, накіра ва ных на
фарміра ван не му зыч най куль ту ры срод камі ва каль на га або му зыч на-інстру мен таль на га
мас тац тва, а так са ма на фарміра ван не ха рэа графічнай куль ту ры, тэ ат раль най куль ту ры
срод камі ха рэа графічна га мас тац тва, тэ ат раль на га мас тац тва. На кож ную гру пу вуч няў з
ліку вуч няў ад на го або па ра лель ных кла саў ад водзіцца 1 ву чэб ная гадзіна на тыд зень;

ажыц цяўляць аду ка цый ны пра цэс у гру пах з на паўняль нас цю не менш за два вучні пры
за сва енні зме сту ву чэб ных пра грам фа куль та тыўных за нят каў мас тац кай накіра ва насці для
І–ІХ кла саў, накіра ва ных на фарміра ван не мас тац кай куль ту ры срод камі выяўлен ча га, дэ -
ка ра тыўна-прык лад но га мас тац тва і ды зай ну. На кож ную гру пу вуч няў з ліку вуч няў ад на го
або па ра лель ных кла саў ад водзіцца не больш за 3 ву чэб ныя гадзіны на тыд зень.

64. У вы пад ку, калі ўста но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі, што раз меш ча на ў сельскім
на се ле ным пунк це, пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі
не вы ка ры стоўвае па аб’ектыўных пры чы нах вы зна ча ную ты па вым ву чэб ным пла нам ус та -
но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду агуль ную коль касць ву чэб ных гадзін,
фінан суе мых з мяс цо ва га бюд жэ ту, за кошт гэ тых ву чэб ных гадзін у раё не па ра шэн ню
ўпраўлен ня (адд зе ла) аду ка цыі мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор га на на ба зе асоб -
ных ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо гуць быць ар ганіза ва ны фа куль та тыўныя за -
няткі для вуч няў не калькіх ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

65. Сас та вы груп для пра вяд зен ня фа куль та тыўных за нят каў пры рэ аліза цыі аду ка цый -
ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі за цвярд жа юц ца за га дам кіраўніка ўста но вы аду -
ка цыі (кіраўніка ўста но вы аду ка цыі, на ба зе якой ар ганіза ва ны фа куль та тыўныя за няткі
для вуч няў не калькіх ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі).

66. Штод зён ная коль касць ву чэб ных за нят каў ва ўста но ве аду ка цыі пры рэ аліза цыі аду -
ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі і іх пас ля доўнасць вы зна ча юц ца рас кла дам
ву чэб ных за нят каў, што скла да ец ца з улікам пат ра ба ван няў санiтарных нор маў, правілаў і
гігіенічных на рма ты ваў. Рас клад ву чэб ных за нят каў за цвярд жа ец ца кіраўніком ус та но вы
аду ка цыі.
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67. Фа куль та тыўныя за няткі, у тым ліку фа куль та тыўныя за няткі, на зва ныя ў пунк -
це 59 дад зе на га Па ла жэн ня, а так са ма за няткі па фізічнай рэ абіліта цыі, у тым ліку і па пла -
ванні, у са на тор най шко ле-інтэр на це пла ну юц ца асоб ным рас кла дам, што за цвярд жа ец ца
кіраўніком ус та но вы аду ка цыі, якая рэ алізуе аду ка цый ныя пра гра мы агуль най ся рэд няй
аду ка цыі.

68. Пра ця гласць пе ра пын каў памiж ву чэб нымі за нят камі і фа куль та тыўнымі за нят камі
(за нят камі па фізічнай рэ абіліта цыі, у тым ліку і па пла ванні, у са на тор най шко ле-інтэр на -
це), на зва нымі ў пунк це 67 дад зе на га Па ла жэн ня, вы зна ча ец ца ўста но вай аду ка цыі зы ход зя -
чы з кан крэт ных умоў яе дзей насці, арганiзацыi хар ча ван ня вуч няў i iх ад па чын ку ў
адпаведнасцi з патрабаваннямi санiтарных нор маў, правілаў і гігіенічных на рма ты ваў.

69. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі для адо ра ных і та ле навітых вуч няў, а так са ма для вуч няў, якія па ўважлівых пры чы -
нах пас та ян на або ча со ва на пра ця гу на ву чаль на га го да не мо гуць на вед ваць ву чэб ныя за -
няткі і пра ходзіць ва ўста ноўле ныя тэрміны атэ ста цыю, мо жа ажыц цяўляц ца індывіду аль -
на ў ад па вед насці з індывіду аль ным ву чэб ным пла нам.

Пры ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су індывіду аль на ў ад па вед насці з індывіду аль ным
ву чэб ным пла нам ву чань мо жа ас вой ваць са ма стой на змест ас вой вае май ім аду ка цый най
пра гра мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ча ст ко ва або поўна сцю.

70. Для вы ра шэн ня пы тан ня аб ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су індывіду аль на ў ад па -
вед насці з індывіду аль ным ву чэб ным пла нам ву чань (за кон ны прад стаўнік не паўна лет ня га
вуч ня) па дае зая ву на імя кіраўніка ўста но вы аду ка цыі.

Ра шэн не аб ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су індывіду аль на ў ад па вед насці з індывіду -
аль ным ву чэб ным пла нам (аб ад мо ве ў ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су індывіду аль на ў
ад па вед насці з індывіду аль ным ву чэб ным пла нам) кіраўнік ус та но вы аду ка цыі пры мае на
пра ця гу дзе сяці ка лян дар ных дзён з дня па да чы зая вы вуч нем (за кон ным прад стаўніком не -
паўна лет ня га вуч ня).

71. Ра шэн не аб тэрмінах і фор мах пра вяд зен ня атэ ста цыі вуч ня, які ас вой вае змест ад ной
з аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў ад па вед насці з індывіду аль ным ву -
чэб ным пла нам, пры ма ец ца ўста но вай аду ка цыі і да водзіцца да ве да ма вуч ня або за кон на га
прад стаўніка не паўна лет ня га вуч ня ў пісьмо вай фор ме на пра ця гу пяці ка лян дар ных дзён з
дня пры няц ця кіраўніком ус та но вы аду ка цыі ра шэн ня аб ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ -
су індывіду аль на ў ад па вед насці з індывіду аль ным ву чэб ным пла нам.

72. Ву чань, якi ас вой вае змест ад ной з аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі ў ад па вед насці з індывіду аль ным ву чэб ным пла нам, лiчыцца ў спiсах вуч няў ус та но вы
аду ка цыі. У клас ным жур на ле ў гра фе аб наведваннi вучнямi ву чэб ных за нят каў па ву чэб -
ным прад ме це (ву чэб ных прад ме тах), па якім ма тэ ры ял у ад па вед насці з ву чэб най пра гра май
ён ас вой вае са ма стой на, робiцца запiс – «вы ву чае са ма стой на ў ад па вед насці з індывіду аль -
ным ву чэб ным пла нам».

73. Ар ганіза цыя аду ка цый на га пра цэ су вуч ня ў ад па вед насці з iндывiдуальным ву чэб -
ным пла нам мо жа быць спы не на:

па зая ве вуч ня або за кон на га прад стаўніка не паўна лет ня га вуч ня;
па ра шэн ню ўста но вы аду ка цыі, калі ву чань па выніках атэ ста цыі ат ры маў га да вую

 адзнаку 0 (нуль) ба лаў па ад ным з ву чэб ных прад ме таў, па якім ма тэ ры ял у ад па вед насці з
індывіду аль ным ву чэб ным пла нам ён ас вой ваў са ма стой на.

74. Ра шэн не аб спы ненні ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су вуч ня ў ад па вед насці з
індывіду аль ным ву чэб ным пла нам пры ма ец ца кіраўніком ус та но вы аду ка цыі і ў тыд нё вы
тэрмiн даводзiцца да ве да ма вуч ня або за кон на га прад стаўнiка не паўна лет ня га вуч ня.

75. Вы ха ваўчую ра бо ту з вуч нямі кла са ўста но вы аду ка цыі пры рэ аліза цыі аду ка цый ных 
пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі ар ганізуе на стаўнік, які вы кон вае аба вязкі клас на га
кіраўніка.

76. Па за вяр шэн ню на ву чаль на га го да:
з вуч нямі Х кла са, за вы клю чэн нем вуч няў Х кла са ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі,

што раз меш ча ны на тэ ры то рыі ра дыя цый на га за бруд жван ня, са на тор ных школ-інтэр на таў,
вя чэрніх школ, вя чэрніх кла саў, пра во дзяц ца аба вяз ко выя 5-дзён ныя ву чэб на-па ля выя збо -
ры (юнакі) і 5-дзён ная ме ды цын ская прак ты ка (дзяўча ты), на якія вы дзя ля ец ца па 30 ву чэб -
ных гадзін. Пра вяд зен не ву чэб на-па ля вых збо раў, ме ды цын скай прак тыкі для вуч няў ус та -
ноў аду ка цыі, якія не ма юць у сва ёй струк ту ры цэн тра дап ры зыўнай пад рых тоўкі, ар ганізу -
ец ца ў цэн тры дап ры зыўнай пад рых тоўкі іншых ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі або ў
міжшко ль ным  цэн тры   дап ры зыўнай   пад рых тоўкі   ў   па рад ку,   вы зна ча ным   адд зе ламі 
 (уп раўлен нямі) аду ка цыі мяс цо вых вы ка наўчых і рас па ра дчых ор га наў па ўзгад нен ню з ра -
ён ным (гарадскiм) ва ен ным каміса рыя там, на чальнікамі воінскіх гарнізо наў і ка мандзірамі
воінскіх час цей, кіраўніцтвам ар ганіза цый ахо вы зда роўя;
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з вуч нямі V–VIII кла саў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, якія ма юць ву чэб на-во -
пыт ныя ўчасткі (гас па даркі), на пра ця гу 5 дзён па 3 ву чэб ныя гадзіны на дзень пра водзіцца
пра цоўная прак ты ка (уся го 15 ву чэб ных гадзін на клас). Тэрміны, па ра дак ар ганіза цыі пра -
цоўнай прак тыкі, зы ход зя чы з мяс цо вых умоў, вы зна чае кіраўнік ус та но вы агуль най ся рэд -
няй аду ка цыі;

з вуч нямі V–VIII кла саў ба за вых школ – ка лед жаў мас тац тваў, вуч нямі ся рэдніх школ –
ка лед жаў мас тац тваў, гімназій – ка лед жаў мас тац тваў, якія вы ву ча юць ву чэб ныя прад ме -
ты, змест якіх накіра ва ны на развіццё здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва, пра -
водзіцца твор чая прак ты ка пра ця глас цю 5 дзён па 3 ву чэб ныя гадзіны на дзень (уся го 15 ву -
чэб ных гадзін на клас). Тэрміны, па ра дак ар ганіза цыі твор чай прак тыкі зы ход зя чы з мяс цо -
вых умоў вы зна чае кіраўнік ву чэб на-пе да гагічна га ком плексу.

77. Агуль ная коль касць ву чэб ных гадзін, якая фінан су ец ца з рэс публікан ска га і (або)
мяс цо вых бюд жэ таў на пра вяд зен не ву чэб ных за нят каў (за нят каў), пры рас пра цоўцы ву чэб -
на га пла на ўста но вы аду ка цыі, якая рэ алізуе аду ка цый ныя пра гра мы агуль най ся рэд няй
аду ка цыі, па вялічва ец ца яе за сна вальнікам у на ступ ных вы пад ках:

пра вяд зен ня ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад ме це «Фізічная куль ту ра і зда роўе» з
вуч нямі, якія па ста ну зда роўя ад не се ны да спе цы яль най гру пы. На гру пу вы дзя ля ец ца 2 ву -
чэб ныя гадзіны на тыд зень;

дзя лен ня кла саў на гру пы ў ад па вед насці з пунк там 54 дад зе на га Па ла жэн ня;
пра даўжэн ня вы ву чэн ня вуч нямі V–ХІ (XII) кла саў ра ней вы ву чае май за меж най мо вы,

якая не вы ву ча ец ца ў дад зе най ус та но ве аду ка цыі, пры наяўнасці ў кож ным кла се ад ад на го да
пяці вуч няў. На вы ву чэн не ра ней вы ву чае май за меж най мо вы вы дзя ля ец ца не менш за 3 ву чэб -
ныя гадзіны на тыд зень на клас. Вучні, якія пра цяг ва юць вы ву чаць ра ней вы ву чае мую за меж -
ную мо ву, не ўлічва юц ца пры вы зна чэнні коль касці груп пры дзя ленні ад па вед на га кла са на
гру пы для пра вяд зен ня ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад ме це «За меж ная мо ва»;

вы дзя лен ня ву чэб ных гадзін для кан цэрт май ст ра (акам паніята ра) з разліку 100 пра цэн -
таў ча су, ад вед зе на га на пра вяд зен не му зыч на-рытмічных за нят каў у са на тор най шко -
ле-інтэр на це;

вы дзя лен ня ву чэб ных гадзін для кан цэрт май ст ра (акам паніята ра), на турш чы каў у ба за -
вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў, гімназіях –
ка лед жах мас тац тваў з разліку:

100 пра цэн таў ча су, што вы зна ча ны ву чэб ным пла нам ад па вед на га ву чэб на-пе да гагічна -
га ком плексу на вы ву чэн не ву чэб ных прад ме таў «Ігра на му зыч ным інстру мен це» (ак ра мя
фар тэпіяна); «Ха ра вы клас», «Ан самб ле вы клас (ва каль ны)», «Ан самб ле вы клас (інстру -
мен таль ны)», «Та нец класічны, на род на-сцэнічны, гісто ры ка-бы та вы або су час ны баль ны»,
«Рытміка», «Ас но вы сцэнічна га ру ху», «Му зыч ныя і тэ ат раль ныя гульні»;

100 пра цэн таў ча су, што вы зна ча ны ад па вед ным ву чэб на-пе да гагічным ком плек сам у ад -
па вед насці з ву чэб най пра гра май па ву чэб ных прад ме тах «Жы вапіс», «Ма лю нак» на  правя-
дзен не ву чэб ных за нят каў, на якіх ажыц цяўля ец ца ра бо та з жы вой на ту ры;

вы дзя лен ня ву чэб ных гадзін для кан цэрт май ст ра (акам паніята ра) з разліку 100 пра цэн -
таў ча су, ад вед зе на га на пра вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў му зыч най, тэ ат раль най, ха -
рэа графічнай накіра ва насці ў ад па вед насці з ву чэб нымі пра гра мамі на зва ных фа куль та -
тыўных за нят каў і ар ганіза ва ных у гру пах, на паўняль насць якіх ус та ноўле на ў аб за цах
другім і трэцім ча ст цы дру гой пунк та 62 дад зе на га Па ла жэн ня;

вы дзя лен ня ву чэб ных гадзін на пра вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў му зыч най, тэ ат -
раль най, ха рэа графічнай і мас тац кай накіра ва насці ў ад па вед насці з пунк там 63 дад зе на га
Па ла жэн ня і ву чэб ных гадзін для кан цэрт май ст ра (акам паніята ра) з разліку 100 пра цэн таў
ча су, ад вед зе на га на на ву чан не ігры на му зыч ным інстру мен це (ак ра мя фар тэпіяна), на
фарміра ван не му зыч най куль ту ры срод камі ва каль на га або му зыч на-інстру мен таль на га
мас тац тва, а так са ма на фарміра ван не ха рэа графічнай куль ту ры, тэ ат раль най куль ту ры
срод камі ха рэа графічна га мас тац тва, тэ ат раль на га мас тац тва ў ад па вед насці з аб за цамі
другім і трэцім пунк та 63 дад зе на га Па ла жэн ня;

вы дзя лен ня ву чэб ных гадзін на пра вяд зен не прак тыч ных ву чэб ных за нят каў па ву чэб -
ных дыс цыплінах «Вад жэн не трак та роў», «Вад жэн не аўта мабіля», што вы зна ча ны ты па -
вымі ву чэб нымі пла намі па пра фесіях «Вадзіцель ко ла вых трак та роў ка тэ го рыі «А»,
«Вадзіцель ме ханічных транс парт ных срод каў ка тэ го рыі «В», «Вадзіцель ме ханічных
транс парт ных срод каў ка тэ го рыі «В» і «С» пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы пра -
фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых);

пра вяд зен ня ву чэб на-па ля вых збо раў, прак тыкі (ме ды цын скай, пра цоўнай, твор чай) у
ад па вед насці з пунк там 76 дад зе на га Па ла жэн ня;

пра вяд зен ня гра мад ска ка рыс най пра цы з разліку 1 ву чэб ная гадзіна на тыд зень у
ІІІ–VІІІ кла сах і 2 ву чэб ныя гадзіны на тыд зень у ІХ–ХІ кла сах.
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ГЛАВА 7
ПРЫЁМ АСОБ ДЛЯ АТРЫМАННЯ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

78. Пры ём асоб ва ўста но ву аду ка цыі для ат ры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц -
цяўля ец ца ў ад па вед насці з кан троль нымі лічбамі прыё му, пат ра ба ван нямі да на паўняль -
насці кла саў, ус та ноўле нымі пунк там 13 ар ты ку ла 158 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду -
ка цыі, санітар ных нор маў, правілаў і гігіенічных на рма ты ваў.

79. Пры ём асо бы для ат ры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўля ец ца на пад ста -
ве яе зая вы пры прад’яўленні ёю пас вед чан ня аб на рад жэнні або да ку мен та, які свед чыць пра
асо бу, і ме ды цын скай да ведкі аб ста не зда роўя, калі іншае не пра дуг лед жа на ар ты ку лам 159
Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі і дад зе ным Па ла жэн нем. Ад імя не паўна лет ня га
зая ва мо жа быць па дад зе на яго за кон ным прад стаўніком.

80. Пас вед чан нем аб агуль най ба за вай аду ка цыі пац вярд жа ец ца ат ры ман не асо бай
агуль най ба за вай аду ка цыі, якая дае пра ва на пра цяг аду ка цыі на III сту пені агуль най ся рэд -
няй аду ка цыі ў Х кла се.

Да пус ка ец ца пры прыё ме ў Х вя чэрні клас ус та ноў аду ка цыі, на зва ных у пунк це 45 дад зе -
на га Па ла жэн ня, або ў Х клас вя чэр няй шко лы асо бы, якая ас вой вае ва ўста но ве аду ка цыі
змест аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь на-тэхнічнай аду ка цыі, што за бяс печ вае ат ры -
ман не кваліфіка цыі ра бо ча га (слу жа ча га) без ат ры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі), пац -
вярд жаць копіяй пас вед чан ня аб агуль най ба за вай аду ка цыі ат ры ман не гэ тай асо бай агуль -
най ба за вай аду ка цыі. Пры гэ тым факт ат ры ман ня пра фесіяналь на-тэхнічнай аду ка цыі ва
ўста но ве аду ка цыі пац вярд жа ец ца да вед кай аб тым, што гра мад зянін з’яўля ец ца на ву чэн -
цам ус та но вы аду ка цыі з ука зан нем аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь на-тэхнічнай аду -
ка цыі, змест якой ён ас вой вае.

81. Ве да мас цю га да вых ад знак з клас на га жур на ла за апошні год на ву чан ня і вы ха ван ня
на I сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі пац вярд жа ец ца ат ры ман не асо бай па чат ко вай аду -
ка цыі, якая дае пра ва на пра цяг аду ка цыі на II сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі пры
прыё ме ў V клас.

82. Да вед кай аб на ву чанні пац вярд жа ец ца ча ст ко вае за сва ен не асо бай зме сту аду ка цый -
най пра гра мы:

па чат ко вай аду ка цыі пры прыё ме ў II–IV кла сы;
ба за вай аду ка цыі пры прыё ме ў VI–IХ кла сы;
ся рэд няй аду ка цыі пры прыё ме ў ХI (ХII) клас;
спе цы яль най аду ка цыі на ўзроўні агуль най ся рэд няй аду ка цыі пры прыё ме ў II–IХ (Х) і

ХІ (ХII) кла сы, а так са ма пры прыё ме ў ХІ і ХІІ (ХІІ і ХІІІ) кла сы вя чэр няй шко лы і вя чэрнія
кла сы.

83. Пас вед чан не аб агуль най ба за вай аду ка цыі, да вед ка аб на ву чанні прад’яўля юц ца асо -
бай, а ве да масць га да вых ад знак з клас на га жур на ла за апошні год на ву чан ня і вы ха ван ня на
I сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі пе ра да ец ца ўста но вай аду ка цыі, у якой гэ та асо ба ат -
ры ма ла па чат ко вую аду ка цыю, па за пы це ўста но вы аду ка цыі, у якую асо ба (за кон ны прад -
стаўнік не паўна лет няй асо бы) па да ла зая ву пры прыё ме ў V клас. Ве да масць га да вых ад знак
з клас на га жур на ла за апошні год на ву чан ня і вы ха ван ня на I сту пені агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі мо жа прад’яўляц ца асо бай.

84. Асо ба (за кон ны прад стаўнік не паўна лет няй асо бы), якая вы ка за ла жа дан не пры няць
уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіі,
гімназіі-інтэр на це, гімназіі – ка лед жы мас тац тваў, ліцэі, ва ўста но ве вы шэй шай аду ка цыі,
ак ра мя да ку мен таў, пе раліча ных у пунк це 79 дад зе на га Па ла жэн ня, па дае ў пры ём ную
камісію ад па вед най ус та но вы аду ка цыі пас вед чан не аб агуль най ба за вай аду ка цыі (пры
прыё ме ў Х клас для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіі, гімназіі-інтэр на це, гімназіі –
ка лед жы мас тац тваў, ліцэі, ва ус та но ве вы шэй шай аду ка цыі), ве да масць га да вых ад знак з
клас на га жур на ла за апошні год на ву чан ня і вы ха ван ня з вы вед зе ным ся рэднім ба лам (ак руг ле -
ным да дзя ся тых до ляў ліку) за подпісам кіраўніка ўста но вы аду ка цыі (пры прыё ме ў V–ІХ кла -
сы для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі ў гімназіі, гімназіі-інтэр на це, гімназіі – ка лед жы мас -
тац тваў, пры прыё ме ў ХІ клас для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіі, гімназіі-інтэр -
на це, гімназіі – ка лед жы мас тац тваў, ліцэі, ва ўста но ве вы шэй шай аду ка цыі), іншыя да ку -
мен ты, што пац вярд жа юць пра ва асо бы на льго ты пры прыё ме для ат ры ман ня ба за вай аду ка -
цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіі-інтэр на це, ліцэі, ва ўста но ве вы шэй шай аду ка цыі (пры
наяўнасці пра ва на льго ты).

Ся рэдні бал (ак руг ле ны да дзя ся тых до ляў ліку) пас вед чан ня аб агуль най ба за вай аду ка -
цыі вы водзіцца са кра та ром пры ём най камісіі ад па вед най ус та но вы аду ка цыі.

85. Пры ём асо бы з асаблівас цямі псіхафізічна га развіцця ва ўста но ву аду ка цыі для за сва -
ен ня зме сту аду ка цый най пра гра мы спе цы яль най аду ка цыі на ўзроўні агуль най ся рэд няй
аду ка цыі ажыц цяўля ец ца на пад ста ве за клю чэн ня дзяр жаўна га цэн тра ка рэк цый -
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на-развіваю ча га на ву чан ня і рэ абіліта цыі і ў па рад ку, ус та ноўле ным для прыё му асоб ва ўста -
но вы аду ка цыі для за сва ен ня зме сту аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

86. Пры ём асоб для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў ажыц цяўля ец ца па кон кур се ў ад па -
вед насці з за ка на даўствам.

Асо бы, якія ма юць льго ты пры прыё ме ў гімназіі, гімназіі-інтэр на ты, гімназіі – ка лед жы
мас тац тваў, залічва юц ца для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў у ад па вед насці з за ка на даўствам.

87. Пры ём асоб для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, ва ўста но вах вы шэй шай аду -
ка цыі ажыц цяўля ец ца па кон кур се на пад ста ве ўступ ных іспы таў.

Без ус туп ных іспы таў пры пас ту п ленні ў ліцэі, ус та но вы вы шэй шай аду ка цыі для ат ры -
ман ня ся рэд няй аду ка цыі залічва юц ца пе ра мож цы (ды п ло мы І, ІІ, ІІІ сту пені) рэс публікан -
скай алімпіяды па ву чэб ным прад ме це, пра вед зе най Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь у на ву чаль ным год зе, што за вяр шыўся ў год прыё му, для якіх па гэ тым ву чэб ным
прад ме це вы зна ча ны ўступ ны іспыт.

Пе ра важ нае пра ва пры роўнай коль касці ба лаў, на бра ных на ўступ ных іспы тах, на
залічэн не ў ліцэі, ус та но вы вы шэй шай аду ка цыі ў па рад ку пе ралічэн ня ма юць:

пе ра мож цы (ды п ло мы І, ІІ, ІІІ сту пені) трэ ця га эта па рэс публікан скай алімпіяды па ву -
чэб ным прад ме це, пра вед зе най Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь у на ву чаль ным
год зе, што за вяр шыўся ў год прыё му, для якіх па гэ тым ву чэб ным прад ме це вы зна ча ны
ўступ ны іспыт;

асо бы, якія ма юць бо лей вы сокі ся рэдні бал пас вед чан ня аб агуль най ба за вай аду ка цыі;
асо бы, якія ма юць у пас вед чанні аб агуль най ба за вай аду ка цыі бо лей вы сокі ся рэдні бал

па ву чэб ных прад ме тах, па якіх пра во дзяц ца ўступ ныя іспы ты.
88. Пры ём асоб для ат ры ман ня па чат ко вай аду ка цыі, ба за вай аду ка цыі ў ба за вых шко -

лах – ка лед жах мас тац тваў, па чат ко вай аду ка цыі, ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў
ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў ажыц цяўля ец ца па кон кур се на пад ста ве пра веркі
іх здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва.

89. Ус туп ныя іспы ты мо гуць пра водзіцца ў пісьмо вай, вус най фор мах, а так са ма ў спа лу -
чэнні вус най (тэа рэ тыч ныя пы танні) і прак тыч най (прак тыч ныя за данні) фор мах, а пра вер ка 
здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва пры прыё ме асоб для ат ры ман ня ба за вай аду -
ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях – ка лед жах мас тац тваў – у прак тыч най фор ме, а так са -
ма ў спа лу чэнні вус най (тэа рэ тыч ныя пы танні) і прак тыч най (прак тыч ныя за данні) фор маў.

Асаблівасці пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў
мас тац тва, а так са ма па ра дак рас пра цоўкі за дан няў для іх пра вяд зен ня вы зна ча ны ў ад па -
вед ных гла вах дад зе на га Па ла жэн ня.

90. Пе раз да ча ўступ ных іспы таў, паўтор нае пра вяд зен не пра веркі здоль нас цяў у
галіне асоб ных відаў мас тац тва не да пус каюц ца пры прыё ме асоб для ат ры ман ня ба за вай аду -
ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях, гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас тац -
тваў, ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі.

91. Асо ба, якая не з’явіла ся на ўступ ны іспыт па ад ным з ву чэб ных прад ме таў (на пра вер -
ку здоль нас цяў у галіне асоб на га віду мас тац тва) па ўважлівай пры чы не (хва ро ба або іншыя
не прад ба ча ныя аб ставіны, якія пе раш кад жа юць ўдзе лу ва ўступ ным іспы це, у пра вер цы
здоль нас цяў у галіне асоб на га віду мас тац тва, што пац верд жа ны да ку мен таль на), мае пра ва
здаць яго (прайсці пра вер ку здоль нас цяў у галіне асоб на га віду мас тац тва) у рэ зер во вы дзень.

92. Вынікі ўступ ных іспы таў у гімназіях, гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах
мас тац тваў, ліцэ ях, ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі, а так са ма вынікі пра веркі здоль нас -
цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва ў гімназіях – ка лед жах мас тац тваў пры прыё ме асоб,
якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд -
няй аду ка цыі ў ад па вед най ус та но ве аду ка цыі, ацэнь ва юц ца па дзе сяцібаль най шка ле з вы -
стаўлен нем ад знак ад 1 (ад на го) да 10 (дзе сяці) ба лаў у ад па вед насці з нор мамі ацэнкі вынікаў
ву чэб най дзей насці вуч няў па ад па вед ных ву чэб ных прад ме тах.

93. Па выніках пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва пры прыё ме асоб,
якія вы ка залі жа дан не ўдзельнічаць у кон ку рсе для ат ры ман ня па чат ко вай аду ка цыі, ба за -
вай аду ка цыі ў ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, па чат ко вай аду ка цыі, ба за вай аду -
ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў, выяўля ец ца ўзро вень
іх здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тваў.

Выяўлен не ўзроўню здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва асоб, якія вы ка залі
жа дан не пры няць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ад па вед най аду ка цыі ў ба за вых шко лах –
ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ажыц цяўля ец ца ў ад па вед -
насці з кры тэ ры ямі, што за цвярд жа юц ца ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам.
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Залічва юц ца для ат ры ман ня па чат ко вай аду ка цыі, ба за вай аду ка цыі ў ба за выя шко лы –
ка лед жы мас тац тваў, для ат ры ман ня па чат ко вай аду ка цыі, ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду -
ка цыі ў ся рэднія шко лы – ка лед жы мас тац тваў асо бы з больш вы сокім уз роўнем здоль нас цяў 
у галіне асоб ных відаў мас тац тва.

94. Для ат ры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі ва ўста но вах аду ка цыі, за вы клю чэн нем
школ-інтэр на таў, са на тор ных школ-інтэр на таў, ус та ноў аду ка цыі, пры ём у якія для ат ры -
ман ня ад па вед най аду ка цыі ажыц цяўля ец ца не па кон кур се, асо ба (за кон ны прад стаўнік не -
паўна лет няй асо бы) па дае зая ву на імя кіраўніка ўста но вы аду ка цыі і прад’яўляе іншыя ад -
па вед ныя да ку мен ты ў на ступ ныя тэрміны:

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 28 жніўня го да прыё му пры прыё ме ў І–ІХ (Х) кла сы;
у пе ры яд з 15 чэр ве ня па 28 жніўня го да прыё му пры прыё ме ў Х і ХІ кла сы, а так са ма пры

прыё ме ў Х–ХІІ (ХІ–ХІІІ) кла сы вя чэр няй шко лы і вя чэрнія кла сы.
Пры прыё ме ў вя чэр нюю шко лу (вя чэрнія кла сы) асо ба (за кон ны прад стаўнік не паўна -

лет няй асо бы) у зая ве ўказ вае фор му ат ры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі або спе цы яль -
най аду ка цыі.

95. Для ат ры ман ня ад па вед най аду ка цыі ва ўста но вах аду ка цыі, пры ём у якія ажыц -
цяўля ец ца па кон кур се, асо ба (за кон ны прад стаўнік не паўна лет няй асо бы) па дае зая ву на
імя кіраўніка ўста но вы аду ка цыі і прад’яўляе ў пры ём ную камісію ад па вед най ус та но вы аду -
ка цыі іншыя ад па вед ныя да ку мен ты ў на ступ ныя тэрміны:

у пе ры яд з 25 мая па 1 чэр ве ня го да прыё му пры прыё ме ў V клас гімназій, гімназій-інтэр -
на таў, гімназій – ка лед жаў мас тац тваў, а так са ма ў год ства рэн ня гімназій як но вых ус та ноў
агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра -
тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі і шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від «гімназія»;

у пе ры яд з 25 мая па 1 чэр ве ня ў год ства рэн ня гімназій шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка -
цыі на від «гімназія» пры прыё ме ў Х клас гэ тых гімназій. Пас вед чан не аб агуль най ба за вай
аду ка цыі прад’яўля ец ца да 15 чэр ве ня;

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 10 жніўня ў год ства рэн ня гімназій як но вых ус та ноў агуль най ся -
рэд няй аду ка цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры -
та ры яль най адзінкі пры прыё ме ў VІ–ІХ, Х і ХІ кла сы гэ тых гімназій;

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 10 жніўня ў год ства рэн ня гімназій шля хам зме ны віду ўста ноў
аду ка цыі на від «гімназія» пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў VІ–ІХ і ХІ кла сы гэ тых
гімназій;

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 10 жніўня ў год прыё му ў Х клас гімназій, гімназій-інтэр на таў,
гімназій – ка лед жаў мас тац тваў для пра даўжэн ня ат ры ман ня аду ка цыі на ІІІ сту пені агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых гімназіях, гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас -
тац тваў, а так са ма пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў VІ–ІХ, Х і ХІ кла сы гімназій,
гімназій-інтэр на таў, гімназій – ка лед жаў мас тац тваў;

у пе ры яд з 25 мая па 10 чэр ве ня ў год прыё му пры прыё ме ў Х клас ліцэяў, ус та ноў вы шэй -
шай аду ка цыі, а так са ма ў год ства рэн ня ліцэяў як но вых ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най
адзінкі і шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від «ліцэй». Пас вед чан не аб агуль най ба за -
вай аду ка цыі прад’яўля ец ца да 15 чэр ве ня;

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 10 жніўня ў год ства рэн ня ліцэяў як но вых ус та ноў агуль най ся -
рэд няй аду ка цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры -
та ры яль най адзінкі пры прыё ме ў ХІ клас гэ тых ліцэяў;

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 10 жніўня ў год ства рэн ня ліцэяў шля хам зме ны віду ўста ноў аду -
ка цыі на від «ліцэй» пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў ХІ клас гэ тых ліцэяў, а так са ма ў год
прыё му на сва бод ныя мес цы ў ХІ клас ліцэяў, ус та ноў вы шэй шай аду ка цыі;

у пе ры яд з 2 чэр ве ня па 15 жніўня го да прыё му пры прыё ме ў І (V) клас ба за вых школ – ка -
лед жаў мас тац тваў, ся рэдніх школ – ка лед жаў мас тац тваў, пры прыё ме для пра даўжэн ня ат -
ры ман ня аду ка цыі на ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых ся рэдніх шко лах – ка -
лед жах мас тац тваў, а так са ма пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў Х і ХІ кла сы ся рэдніх
школ – ка лед жаў мас тац тваў.

Асо ба (за кон ны прад стаўнік не паўна лет няй асо бы) у зая ве ўказ вае:
ву чэб ныя прад ме ты, па якіх асо ба жа дае зда ваць ўступ ныя іспы ты, і галіну асоб на га віду

мас тац тва, у якой асо ба жа дае развіваць здоль насці ў ад па вед насці з ву чэб ным пла нам
гімназіі – ка лед жа мас тац тваў;

ву чэб ныя прад ме ты, якія асо ба жа дае вы ву чаць на па вы ша ным уз роўні на ІІІ сту пені
агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў ад па вед насці з ву чэб ным пла нам гімназіі, гімназіі-інтэр на та;

ву чэб ныя прад ме ты, якія асо ба жа дае вы ву чаць на па вы ша ным уз роўні ў ад па вед насці з
ву чэб ным пла нам ліцэя, ус та но вы вы шэй шай аду ка цыі;
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галіну асоб на га віду мас тац тва, у якой асо ба жа дае развіваць здоль насці ў ад па вед насці з
ву чэб ным пла нам ба за вай шко лы – ка лед жа мас тац тваў, ся рэд няй шко лы – ка лед жа мас тац -
тваў.

96. Пры ём да ку мен таў ад асоб (за кон ных прад стаўнікоў не паўна летніх асоб), якія вы ка -
залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў дзяр жаўнай
ўста но ве аду ка цыі «Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та», па ра шэн ню рэк та ра
 Беларускага дзяр жаўна га ўніверсітэ та, уз год не на му з Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі
Бе ла русь, мо жа пра водзіцца ў іншыя тэрміны, чым вы зна ча ныя ў аб за цы сё мым часткі пер -
шай пунк та 95 дад зе на га Па ла жэн ня.

97. Для ар ганіза цыі прыё му асоб для ат ры ман ня ад па вед най аду ка цыі ў гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў, ліцэ ях, ус та но вах вы шэй шай аду -
ка цыі, ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў,
пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва і
фарміра ван ня па іх выніках кан тын ген ту вуч няў ства ра ец ца пры ём ная камісія.

Сас таў пры ём най камісіі фарміру ец ца з ліку пе да гагічных ра ботнікаў ус та но вы аду ка -
цыі, пра вы і аба вязкі яе чле наў вы зна чае кіраўнік, які з’яўля ец ца стар шы нёй пры ём най
камісіі. Ва ўста но ве вы шэй шай аду ка цыі стар шы нёй пры ём най камісіі мо жа быць упаўна ва -
жа ная яе кіраўніком асо ба.

Сас таў пры ём най камісіі за цвярд жа ец ца за га дам кіраўніка ўста но вы аду ка цыі не паз ней
чым за два тыдні да па чат ку ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў
мас тац тва.

З ліку чле наў пры ём най камісіі пры зна ча юц ца на меснік стар шыні, са кра тар, стар шыні
эк за ме на цый ных і апе ля цый ных камісій.

Для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац -
тва ства ра юц ца эк за ме на цый ныя камісіі, а для раз гля ду пісьмо вых заяў асоб (за кон ных
прад стаўнікоў не паўна летніх асоб) аб пе ра гляд зе ад знакі па выніках ус туп ных іспы таў, якія
пра водзіліся ў пісьмо вай фор ме, пра веркі здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва (да -
лей – апе ля цыі) у вы пад ку няз го ды з вы стаўле най ад зна кай – апе ля цый ныя камісіі. Сас та вы
эк за ме на цый ных і апе ля цый ных камісій за цвярд жае стар шы ня пры ём най камісіі.

У сас таў эк за ме на цый ных камісій ук лю ча юц ца най больш кваліфіка ва ныя пе да гагічныя
ра ботнікі, якія рэ алізу юць змест аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі па ву -
чэб ных прад ме тах, па якіх пра во дзяц ца ўступ ныя іспы ты, а ў сас таў эк за ме на цый ных
камісій для пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва – пе да гагічныя ра -
ботнікі, якія рэ алізу юць змест аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі па ву чэб -
ных прад ме тах, змест якіх накіра ва ны на развіццё здоль нас цяў вуч няў у галіне асоб ных
відаў мас тац тва.

У вы пад ку, калі ў гімназіі, гімназіі – ка лед жы мас тац тваў функ цыя ну юць I–IV кла сы або
ажыц цяўля ец ца рэ пе ты тар ст ва (кан суль та тыўныя пас лугі) па ву чэб ных прад ме тах, па якіх
пра во дзяц ца ўступ ныя іспы ты, не да пус ка ец ца ўклю чаць у сас та вы эк за ме на цый ных
камісій пе да гагічных ра ботнікаў, якія рэ аліза валі змест аду ка цый най пра гра мы па чат ко вай
аду ка цыі ў IV кла се або ажыц цяўлялі рэ пе ты тар ст ва (кан суль та тыўныя пас лугі) па гэ тых ву -
чэб ных прад ме тах.

98. Пры ём ная камісія за бяс печ вае:
пры ём да ку мен таў, іх рэгістра цыю і за хоўван не на пе ры яд пра вяд зен ня ўступ ных іспы -

таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва і залічэн ня;
ар ганіза цыю і пра вяд зен не ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных

відаў мас тац тва;
фарміра ван не эк за ме на цый ных, апе ля цый ных камісій і ар ганіза цыю кан тро лю за іх

дзей нас цю;
скла дан не схем ну ма ра цыі мес цаў у аўды то ры ях, схем раз мер ка ван ня ва ры ян таў за дан -

няў і пад рых тоўку іншых не аб ход ных ма тэ рыя лаў (ну ма роў, ука зальнікаў, спісаў асоб, якія
вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се пры прыё ме ў ад па вед ную ўста но ву аду ка цыі);

раз мер ка ван не асоб, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се пры прыё ме ў ад -
па вед ную ўста но ву аду ка цыі, для зда чы ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у
галіне асоб ных відаў мас тац тва, па аўды то ры ях;

раз мер ка ван не зкза ме на цый ных камісій для прыё му ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль -
нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва па аўды то ры ях;

ства рэн не пры не аб ход насці спе цы яль ных умоў для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў для
асоб з асаблівас цямі псіхафізічна га развіцця, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон -
кур се пры прыё ме ў ад па вед ную ўста но ву аду ка цыі для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд -
няй аду ка цыі, з улікам асаблівас цяў іх псіхафізічна га развіцця;
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пад рых тоўку ты туль ных лістоў і лістоў-ук ла ды шаў са штам пам ус та но вы аду ка цыі для вы -
ка нан ня за дан няў ус туп ных іспы таў, якія пра во дзяц ца ў пісьмо вай фор ме, прак тыч ных за дан -
няў ус туп ных іспы таў, якія пра во дзяц ца ў спа лу чэнні вус най і прак тыч най фор маў, а так са ма
для вы ка нан ня за дан няў пры пра вер цы здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва;

вы ка нан не іншых функ цый, пра дуг лед жа ных у ад па вед ных гла вах дад зе на га Па ла жэн ня.
У сва ёй дзей насці эк за ме на цый ныя і апе ля цый ныя камісіі ўста но вы аду ка цыі пад па рад -

коўва юц ца пры ём най камісіі.
99. Чле ны пры ём най, эк за ме на цый ных і апе ля цый ных камісій павінны вы кон ваць

 ускладзеныя на пры ём ную камісію, эк за ме на цый ныя і апе ля цый ныя камісіі аба вязкі ў ад -
па вед насці з пат ра ба ван нямі дад зе на га Па ла жэн ня і іншых пра ва вых ак таў Міністэр ст ва
аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь.

100. Пры ём ная камісія па пы тан нях, што ад не се ны да яе кам пе тэн цыі, пры мае ра шэнні,
якія афарм ля юц ца пра та ко ламі. Пра та ко лы пры ём най камісіі падпісва юц ца стар шы нёй і са -
кра та ром пры ём най камісіі.

Пры ём ная камісія, ажыц цяўляю чы свае паўна моц твы, пра ва моч на пры маць ра шэнні
пры наяўнасці не менш за дзве трэція ад коль касці яе чле наў. Ра шэнні пры ма юц ца ад кры тым 
га ла са ван нем про стай боль шас цю га ла соў.

У вы пад ку роўнай коль касці га ла соў «за» і «суп раць» пры ня тым лічыц ца ра шэн не, за
якое пра га ла са ваў стар шы ня пры ём най камісіі.

101. Асо бы, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, вы кон ва юць за данні ўступ ных іспы таў, што
пра во дзяц ца ў пісьмо вай фор ме (да лей – пісьмо выя ра бо ты), за данні пры пра вер цы здоль нас цяў 
у галіне выяўлен ча га мас тац тва, што пра во дзяц ца ў прак тыч най фор ме (да лей – ра бо ты ў
галіне выяўлен ча га мас тац тва), на лістах-ук ла ды шах са штам пам ус та но вы аду ка цыі.

Асо ба, якая не пас пе ла вы ка наць у вы зна ча ны час пісьмо вую ра бо ту, ад дае яе не за кон ча -
най раз ам з чар навіком стар шыні эк за ме на цый най камісіі або па яго да ру чэн ню інша му чле -
ну эк за ме на цый най камісіі. Па ра шэн ню стар шыні пры ём най камісіі ча ст ка пісьмо вай ра бо -
ты, якая вы ка на на толькі на чар навіку, пра вя ра ец ца і ацэнь ва ец ца.

Пісьмо выя ра бо ты (ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва) асоб, якія пры ма юць ўдзел у
кон кур се, шыф ру юц ца пас ля за вяр шэн ня ўступ на га іспы ту па ад па вед ным ву чэб ным прад ме -
це, які пра водзіцца ў пісьмо вай фор ме (пра веркі здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва).

102. Пра вер ка і ацэнь ван не пісьмо вых ра бот (ра бот у галіне выяўлен ча га мас тац тва) асоб, 
якія пры ма юць уд зел у кон кур се, ажыц цяўля ец ца пад шыф рам без ука зан ня іх прозвішча
чле намі эк за ме на цый ных камісій у па мяш канні ўста но вы аду ка цыі пас ля за вяр шэн ня
ўступ на га іспы ту па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це, што пра водзіцца ў пісьмо вай фор ме,
пра веркі здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва.

103. Пра ве ра ныя пісьмо выя ра бо ты (ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва) асоб, якія
пры ма юць ўдзел у кон кур се, з ад зна камі і подпісамі стар шыні і чле наў эк за ме на цый най
камісіі пе ра да юц ца стар шы нёй эк за ме на цый най камісіі са кра та ру пры ём най камісіі, які ня -
се ад каз насць за іх за ха ван не.

104. Ад знакі па выніках ацэнь ван ня пісьмо вых ра бот (ра бот у галіне выяўлен ча га мас тац -
тва) асоб, якія пры ма юць ўдзел у кон кур се, пас ля іх дэ шыф роўкі стар шы ня эк за ме на цый най
камісіі ўносіць у пра та кол ус туп на га іспы ту (пра та кол пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб на га
віду мас тац тва), што падпісва ец ца стар шы нёй і чле намі эк за ме на цый най камісіі.

105. Шыф роўку пісьмо вых ра бот (ра бот у галіне выяўлен ча га мас тац тва) асоб, якія пры -
ма юць уд зел у кон кур се, пра водзіць са кра тар пры ём най камісіі. У вы пад ку вялікай коль -
касці асоб, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, да пус ка ец ца па ра шэн ню стар шыні пры ём най
камісіі пра водзіць шыф роўку пісьмо вых ра бот (ра бот у галіне выяўлен ча га мас тац тва)
іншымі чле намі пры ём най камісіі. Пас ля шыф роўкі ты туль ныя лісты за хоўва юц ца ў сей фе
стар шыні пры ём най камісіі. Лісты-ўкла ды шы вяр та юц ца стар шыні эк за ме на цый най
камісіі.

106. Пра ве ра ныя пісьмо выя ра бо ты (ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва) асоб, якія
пры ма юць уд зел у кон кур се, з ад зна камі і подпісамі чле наў эк за ме на цый най камісіі дэ шыф -
руе са кра тар пры ём най камісіі. У вы пад ку вялікай коль касці асоб, якія пры ма юць уд зел у
кон кур се, да пус ка ец ца па ра шэн ню стар шыні пры ём най камісіі пра водзіць дэ шыф роўку
пісьмо вых ра бот (ра бот у галіне выяўлен ча га мас тац тва) іншымі чле намі пры ём най камісіі.

107. Ад знакі, ат ры ма ныя асо бамі, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, на ўступ ных іспы -
тах, што пра во дзяц ца ў пісьмо вай фор ме (пры пра вер цы здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га
мас тац тва), аб вяш ча юц ца на на ступ ны дзень пас ля іх пра вяд зен ня. У вы пад ку вялікай коль -
касці асоб, якія пры ма юць ўдзел у кон кур се, да пус ка ец ца па ра шэн ню стар шыні пры ём най
камісіі аб вяш чаць ад знакі, ат ры ма ныя імі на ўступ ных іспы тах, што пра во дзяц ца ў пісьмо -
вай фор ме, пры пра вер цы здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва, праз два дні пас ля іх
пра вяд зен ня.
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108. Асо ба, якая пры мае ўдзел у кон кур се, мо жа аз на ёміцца з вынікамі ацэнь ван ня
пісьмо вай ра бо ты, ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва не за леж на ад ат ры ма най ад знакі
на пад ста ве пісьмо вай зая вы, якая па да ец ца на імя стар шыні эк за ме на цый най камісіі аз на -
ча най асо бай (за кон ным прад стаўніком не паўна лет няй асо бы) у дзень аб вяш чэн ня ад знакі.
Да пус ка ец ца па ра шэн ню пры ём най камісіі ажыц цяўляць аз на ям лен не асоб, якія пры ма -
юць уд зел у кон кур се, з вынікамі ацэнь ван ня сваіх пісьмо вых ра бот, ра бот у галіне выяўлен -
ча га мас тац тва ў ад па вед насці з за гад зя вы зна ча ным пры ём най камісіяй графікам і па жа -
данні не паўна летніх асоб у пры сут насці іх за кон ных прад стаўнікоў.

109. У вы пад ку няз го ды з вы стаўле най ад зна кай асо ба (за кон ны прад стаўнік не паўна лет -
няй асо бы), якая пры мае ўдзел у кон кур се, мае пра ва па даць апе ля цыю на імя стар шыні пры -
ём най камісіі на пра ця гу двух пра цоўных дзён пас ля аб вяш чэн ня ад знакі па выніках ацэнь -
ван ня пісьмо вай ра бо ты (ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва).

Вынікі раз гля ду апе ля цыі па ве дам ля юц ца асо бе (за кон на му прад стаўніку не паўна лет няй
асо бы), якая па да ла апе ля цыю, не паз ней чым на на ступ ны пра цоўны дзень пас ля яе па да чы.

110. Раз гляд апе ля цыі ажыц цяўляе апе ля цый ная камісія ў сас та ве стар шыні і двух чле -
наў эк за ме на цый най камісіі. У сас таў апе ля цый най камісіі не ўклю ча юц ца чле ны эк за ме на -
цый най камісіі, якія пра вя ралі і ацэнь валі пісьмо вую ра бо ту па ад па вед ным ву чэб ным прад -
ме це (ра бо ту ў галіне выяўлен ча га мас тац тва).

Пры раз гляд зе апе ля цыі не да пус ка ец ца зніжэн ня ад знакі, якую ат ры ма ла асо ба па
выніках ацэнь ван ня пісьмо вай ра бо ты (ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва).

Апе ля цый ная камісія пры мае ра шэн не па выніках ацэнь ван ня пісьмо вай ра бо ты (ра бо ты
ў галіне выяўлен ча га мас тац тва) ад кры тым га ла са ван нем про стай боль шас цю га ла соў.

Ра шэн не апе ля цый най камісіі афарм ля ец ца пра та ко лам. Пра та кол апе ля цый най камісіі
падпісва ец ца стар шы нёй і чле намі апе ля цый най камісіі.

111. Ра шэн не апе ля цый най камісіі па выніках раз гля ду пісьмо вай зая вы асо бы (за кон на -
га прад стаўніка не паўна лет няй асо бы) аб няз год зе з вы стаўле най ад зна кай па выніках ацэнь -
ван ня пісьмо вай ра бо ты, пра веркі здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва з’яўля ец ца
кан чат ко вым.

112. У вы пад ку, калі ад па вед ная апе ля цый ная камісія пры мае ра шэн не аб па вы шэнні ад -
знакі, якую ат ры ма ла асо ба па выніках ацэнь ван ня пісьмо вай ра бо ты па ад па вед ным ву чэб -
ным прад ме це (ра бо ты ў галіне выяўлен ча га мас тац тва), ад па вед ныя зме ны ад знакі ўно сяц -
ца ў пісьмо вую ра бо ту асо бы (ра бо ту асо бы ў галіне выяўлен ча га мас тац тва) і ад па вед на ў пра -
та кол ус туп на га іспы ту, пра та кол пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб на га віду мас тац тва.

113. Пры ём ная камісія ў ад па вед насці з кан троль нымі лічбамі прыё му, што ўста наўліва -
юц ца што год за сна вальнікам ус та но вы аду ка цыі да 10 кра савіка го да прыё му, фарміруе кан -
тын гент вуч няў з ліку асоб, якія пры ма юць уд зел у кон кур се:

пры прыё ме для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас тац тваў у ад па вед насці з за ка на даўствам;

пры прыё ме для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, ва ўста но вах вы шэй шай аду ка -
цыі на пад ста ве су мы ба лаў, на бра ных імі на ўступ ных іспы тах;

пры прыё ме для ат ры ман ня ад па вед най аду ка цыі ў ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац -
тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў на пад ста ве пра веркі іх здоль нас цяў у
галіне асоб на га віду мас тац тва.

114. Пры наяўнасці ва кант ных мес цаў пас ля залічэн ня асоб, пе раліча ных ў ча ст цы чац -
вёр тай пунк та 4 ар ты ку ла 159 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, для ат ры ман ня ба -
за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях-інтэр на тах ас татнія асо бы, якія пры ма юць
уд зел у кон кур се, залічва юц ца ў гэ тыя гімназіі-інтэр на ты па кон кур су ў ад па вед насці з за ка -
на даўствам.

115. Пры наяўнасці ва кант ных мес цаў пас ля залічэн ня асоб, на зва ных ў ча ст цы дру гой
пунк та 87 дад зе на га Па ла жэн ня, для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, ус та но вах вы -
шэй шай аду ка цыі ас татнія асо бы, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, залічва юц ца ў гэ тыя
ліцэі, ус та но вы вы шэй шай аду ка цыі па кон кур су.

Пры роўнай коль касці ба лаў, на бра ных на ўступ ных іспы тах пры прыё ме для ат ры ман ня
ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі, на ва кант ныя мес цы у гэ тых
ліцэ ях, ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі залічва юц ца асо бы, пе раліча ныя ў ча ст цы трэ цяй
пунк та 87 дад зе на га Па ла жэн ня.

116. Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі, пры ём асоб у якую для ат ры ман ня ад па вед най аду ка -
цыі ажыц цяўля ец ца не па кон кур су, вы дае за гад аб прыё ме (залічэнні) асоб у лік вуч няў ус та -
но вы аду ка цыі не паз ней за 31 жніўня го да прыё му.

117. На пад ста ве ра шэн ня пры ём най камісіі ўста но вы аду ка цыі, пры ём для ат ры ман ня
ад па вед най аду ка цыі ў якую ажыц цяўля ец ца па кон кур су, кіраўнік ус та но вы аду ка цыі вы -

-34-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 42, 8/25102



дае за гад аб прыё ме (залічэнні) асоб, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, у лік вуч няў у на ступ -
ныя тэрміны:

не паз ней за 12 чэр ве ня го да прыё му пры прыё ме ў V клас гімназій, гімназій-інтэр на таў,
гімназій – ка лед жаў мас тац тваў, а так са ма ў год ства рэн ня гімназій як но вых ус та ноў агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра -
тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі і шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від «гімназія»;

не паз ней за 25 чэр ве ня ў год ства рэн ня гімназій шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на
від «гімназія» пры прыё ме ў Х клас гэ тых гімназій;

не паз ней за 25 жніўня ў год ства рэн ня гімназій як но вых ус та ноў агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най
адзінкі пры прыё ме ў VІ–ІХ, Х і ХІ кла сы гэ тых гімназій;

не паз ней за 25 жніўня ў год ства рэн ня гімназій шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на
від «гімназія» пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў VІ–ІХ і ХІ кла сы гэ тых гімназій;

не паз ней за 25 жніўня ў год прыё му пры прыё ме ў Х клас гімназій, гімназій-інтэр на таў,
гімназій – ка лед жаў мас тац тваў для пра даўжэн ня ат ры ман ня аду ка цыі на ІІІ сту пені агуль -
най ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых гімназіях, гімназіях-інтэр на тах, гімназіях – ка лед жах мас -
тац тваў, а так са ма пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў VІ–ІХ, Х і ХІ кла сы гімназій,
гімназій-інтэр на таў, гімназій – ка лед жаў мас тац тваў;

не паз ней за 25 чэр ве ня ў год прыё му пры прыё ме ў Х клас ліцэяў, ус та ноў вы шэй шай аду -
ка цыі, а так са ма ў год ства рэн ня ліцэяў як но вых ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў сет -
цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі і
шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від «ліцэй»;

не паз ней за 25 жніўня ў год ства рэн ня ліцэяў як но вых ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най
адзінкі пры прыё ме ў ХІ клас гэ тых ліцэяў;

не паз ней за 25 жніўня ў год ства рэн ня ліцэяў шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від
«ліцэй» пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў ХІ клас гэ тых ліцэяў, а так са ма ў год прыё му на
сва бод ныя мес цы ў ХІ клас ліцэяў, ус та ноў вы шэй шай аду ка цыі;

не паз ней за 25 жніўня го да прыё му пры прыё ме ў І (V) клас ба за вых школ – ка лед жаў мас -
тац тваў, ся рэдніх школ – ка лед жаў мас тац тваў, пры прыё ме ў Х клас ся рэдніх школ – ка лед -
жаў мас тац тваў для пра даўжэн ня ат ры ман ня аду ка цыі на ІІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду -
ка цыі ў гэ тых ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў, а так са ма пры прыё ме на сва бод ныя
мес цы ў ІІ (VІ) – ІХ кла сы ба за вых школ – ка лед жаў мас тац тваў, ся рэдніх школ – ка лед жаў
мас тац тваў і пры прыё ме на сва бод ныя мес цы ў Х і ХІ кла сы ся рэдніх школ – ка лед жаў мас -
тац тваў.

118. У трохд зён ны тэрмін ра шэн не аб прыё ме (залічэнні) асоб у лік вуч няў ад па вед най
 установы аду ка цыі да водзіцца да ве да ма гэ тых асоб (за кон ных прад стаўнікоў не паўна летніх
асоб) шля хам раз мяш чэн ня за га ду аб прыё ме (залічэнні) на афіцый ным інтэр нэт-сай це ўста -
но вы аду ка цыі або на дош цы аб’яў.

119. Іншыя асаблівасці прыё му (залічэн ня) асоб ва ўста но вы аду ка цыі для ат ры ман ня ад -
па вед най аду ка цыі вы зна ча ны ў ад па вед ных гла вах дад зе на га Па ла жэн ня.

ГЛАВА 8
АРГАНІЗАЦЫЯ ГІМНАЗІІ, АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ Ў ГІМНАЗІЮ, ГІМНАЗІЮ-ІНТЭРНАТ

120. Ар ганіза цыя гімназіі ажыц цяўля ец ца ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам і
дад зе ным Па ла жэн нем.

Для мэт дад зе на га Па ла жэн ня пад ар ганіза цы яй гімназіі ма ец ца на ўва зе на ступ нае:
аналіз за да валь нен ня за пат ра ба ван няў асоб у ат ры манні ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду -

ка цыі з вы ву чэн нем асоб ных ву чэб ных прад ме таў на па вы ша ным уз роўні;
пла на ван не ства рэн ня гімназіі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі;
пры няц це за сна вальнікам ра шэн ня аб ства рэнні гімназіі.
121. Пла на ван не ства рэн ня дзяр жаўнай гімназіі, ад крыц ця ў ёй да дат ко ва І–ІV кла саў

для рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы па чат ко вай аду ка цыі ажыц цяўля ец ца пры рас пра -
цоўцы праг ноз ных па каз чы каў развіцця сістэ мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

122. Гімназія мо жа ства рац ца як но вая ўста но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў сет цы
ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі і шля -
хам зме ны віду ўста но вы аду ка цыі на від «гімназія».

Ства рэн не гімназіі як но вай ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўля ец ца ў па -
рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам для ства рэн ня юры дыч ных асоб, а зме на віду ўста но вы
аду ка цыі на від «гімназія» – у ад па вед насці з ар ты ку лам 24 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб
аду ка цыі.
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123. Уд зельнікі аду ка цый на га пра цэ су ўста но вы аду ка цыі, від якой пла ну ец ца змяніць
на від «гімназія», павінны быць інфар ма ва ныя аб гэ тым не паз ней за 5 га доў да пры няц ця за -
сна вальнікам гэ тай ус та но вы аду ка цыі ра шэн ня аб ства рэнні гімназіі.

124. Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі, від якой пла ну ец ца змяніць на від «гімназія», да пры -
няц ця за сна вальнікам гэ тай ус та но вы аду ка цыі ра шэн ня аб ства рэнні гімназіі ў пе ры яд, вы -
зна ча ны ў пунк це 123 дад зе на га Па ла жэн ня, пры мае ме ры па вы ву чэн ню вуч нямі асоб ных
ву чэб ных прад ме таў на па вы ша ным уз роўні на фа куль та тыўных за нят ках з мэ тай маг чы -
масці ас вой ван ня імі зме сту ву чэб ных пра грам па ву чэб ных прад ме тах у ад па вед насці з пла -
нуе мым для рас пра цоўкі гэ тай ус та но вай аду ка цыі ву чэб ным пла нам на пад ста ве ты па во га
ву чэб на га пла на гімназіі.

125. У год ства рэн ня гімназіі як но вай ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў сет цы
ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі пры ём 
асоб для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тай гімназіі ажыц цяўля ец ца ў
V клас і мо жа ажыц цяўляц ца ў VІ–ІX, X і XІ кла сы ў ад па вед насці з ра шэн нем яе за сна -
вальніка з улікам кан троль ных лічбаў прыё му і па ме ры ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя -
чэн ня аду ка цый на га пра цэ су ў ад па вед насці з ус та ноўле нымі санітар нымі нор мамі,
правіламі і гігіенічнымі на рма ты вамі.

У год ства рэн ня гімназіі шля хам зме ны віду ўста но вы аду ка цыі на від «гімназія» пры ём
асоб для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тай гімназіі ажыц цяўля ец ца ў
V і Х кла сы і на сва бод ныя мес цы ў VІ–ІХ і ХІ кла сы.

126. Пры прыё ме асоб для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах асо бы, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, зда юць
 уступныя іспы ты ў пісьмо вай фор ме па ву чэб ных прад ме тах «Бе ла ру ская мо ва», «Рус кая мо -
ва», «Ма тэ ма ты ка».

127. Ус туп ныя іспы ты пры прыё ме асоб у V клас для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд -
няй аду ка цыі ў гімназіях, гімназіях-інтэр на тах пра во дзяц ца ў пе ры яд з 2 па 10 чэр ве ня го да
прыё му.

На пра вяд зен не кож на га з ус туп ных іспы таў па ву чэб ных прад ме тах, на зва ных у пунк -
це 126 дад зе на га Па ла жэн ня, ад водзіцца 45 хвілін.

Для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў рас пра цоўва юц ца тэкс ты за дан няў, якія раз мяш ча -
юц ца па ву чэб ных прад ме тах «Бе ла ру ская мо ва», «Рус кая мо ва» у зборніках дык тан таў, а па
ву чэб ным прад ме це «Ма тэ ма ты ка» – у зборніку кан троль ных ра бот. Тэкс ты за дан няў за -
цвярд жа юц ца Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь.

Да ты пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, у тым ліку да та рэ зер во ва га дня, вы зна ча юц ца
Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь да 10 кра савіка го да прыё му і да вод зяц ца да ве да -
ма асоб, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, праз сродкі ма са вай інфар ма цыі.

128. З мэ тай за бес пя чэн ня пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў пры прыё ме асоб у V клас для ат -
ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях, гімназіях-інтэр на тах Міністэр ст -
ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь:

вы зна чае за данні для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў;
фарміруе па ке ты з за дан нямі для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў на пад ста ве зая вак

 упраўлен няў аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэ та па аду ка цыі Мінска га га -
рад ско га вы ка наўча га камітэ та, якія па да юц ца ў Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь 
да 1 мая го да прыё му, у тым ліку ў рэ зер во вы дзень;

пе ра дае ў пе ры яд з 21 па 25 мая го да прыё му ўпраўлен ням аду ка цыі аб лас ных вы ка -
наўчых камітэ таў, камітэ ту па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та па ке ты з 
за дан нямі для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, у тым ліку і ў рэ зер во вы дзень;

за цвярд жае графік да вяд зен ня ўпраўлен нямі аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых камітэ таў,
камітэ там па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та па ке таў з за дан нямі для пра -
вяд зен ня ўступ ных іспы таў да гімназій, гімназій-інтэр на таў. Да пус ка ец ца да вяд зен не па ке таў
з за дан нямі для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у дні пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў.

129. У год ства рэн ня гімназій шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від «гімназія»
 уступныя іспы ты пры прыё ме асоб у Х клас для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых
гімназіях пра во дзяц ца ў пе ры яд з 15 па 20 чэр ве ня.

Тэрміны пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў пры прыё ме асоб у год ства рэн ня гімназій, на зва -
ных у ча ст цы пер шай пунк та 122 дад зе на га Па ла жэн ня, у VІ–ІX кла сы для ат ры ман ня ба за -
вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых гімназіях, пры прыё ме ў год прыё му на сва бод ныя
мес цы асоб у VІ–ІX кла сы для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях,
гімназіях-інтэр на тах, а так са ма пры прыё ме асоб у год ства рэн ня гімназій як но вых ус та ноў
агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў сет цы ўста ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра -
тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі ў X і XІ кла сы для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых
гімназіях, пры прыё ме ў год прыё му на сва бод ныя мес цы ў X і XІ кла сы для ат ры ман ня ся рэд -
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няй аду ка цыі ў гімназіях, гімназіях-інтэр на тах, пры прыё ме асоб у год ства рэн ня гімназій
шля хам зме ны віду ўста ноў аду ка цыі на від «гімназія» на сва бод ныя мес цы ў XІ клас для ат -
ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых гімназіях да 10 кра савіка го да прыё му вы зна ча юц ца
ўпраўлен нямі аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэ там па аду ка цыі Мінска га
га рад ско га вы ка наўча га камітэ та.

Да ты пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў па кан крэт ных ву чэб ных прад ме тах, у тым ліку да -
та рэ зер во ва га дня, да 10 кра савіка го да прыё му вы зна ча юц ца ўпраўлен нямі аду ка цыі аб лас -
ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэ там па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га
камітэ та і да вод зяц ца праз сродкі ма са вай інфар ма цыі да ве да ма асоб, якія вы ка залі жа дан -
не пры няць уд зел у кон кур се пры прыё ме ў кла сы, на зва ныя ў ча ст ках пер шай і дру гой гэ та га
пунк та, для ат ры ман ня ад па вед най аду ка цыі ў гімназіях, гімназіях-інтэр на тах.

130. Для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў рас пра цоўва юц ца на ступ ныя за данні:
тэкс ты дык тан таў або тэкс ты дык тан таў з гра ма тыч ным за дан нем для пра вяд зен ня

ўступ ных іспы таў па ву чэб ных прад ме тах «Бе ла ру ская мо ва», «Рус кая мо ва»;
тэкс ты кан троль ных ра бот для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў па ву чэб ным прад ме це

«Ма тэ ма ты ка».
За данні для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў за цвярд жа юц ца ўпраўлен нямі аду ка цыі аб лас -

ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэ там па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та.
131. Час на пра вяд зен не ўступ на га іспы ту па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це ўста -

наўліва ец ца пры рас пра цоўцы за дан няў для яго пра вяд зен ня, але не больш за 180 хвілін.
132. З мэ тай за бес пя чэн ня пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў пры прыё ме асоб у кла сы, на -

зва ныя ў ча ст ках пер шай і дру гой пунк та 129 дад зе на га Па ла жэн ня, уп раўленні аду ка цыі аб -
лас ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэт па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га
камітэ та:

вы зна ча юць і да вод зяць да 10 кра савіка го да прыё му да ве да ма зацікаўле ных тэрміны, па -
ра дак фарміра ван ня зая вак на ат ры ман не за дан няў для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў па ад -
па вед ных ву чэб ных прад ме тах і іх да вяд зен ня да гімназій, гімназій-інтэр на таў;

вы зна ча юць коль касць ва ры ян таў за дан няў па кож ным ву чэб ным прад ме це;
вы зна ча юць упаўна ва жа ных асоб для рас пра цоўкі за дан няў, ты ра жа ван ня і па ке та ван ня 

іх у ад па вед насці з заяўкамі.
133. На кіраўніка гімназіі, гімназіі-інтэр на та ўскла да ец ца ад каз насць за за бес пя чэн -

не канфідэн цы яль насці за дан няў для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў з мо ман ту ат ры ман ня
іх да да ты аб вяш чэн ня за дан няў на ўступ ным іспы це па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це.

134. Рас клад ус туп ных іспы таў не паз ней чым за тыд зень да па чат ку іх пра вяд зен ня за -
цвярд жа ец ца кіраўніком гімназіі, гімназіі-інтэр на та і да водзіцца да ве да ма асоб, якія вы ка залі
жа дан не пры няць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гэ -
тай гімназіі, гімназіі-інтэр на це. Прозвішчы чле наў эк за ме на цый ных камісій у рас клад зе
не ўказ ва юц ца. Для кож най гру пы ў дзень пра водзіцца адзін ус туп ны іспыт. Пра ця гласць пе ра -
пын ку паміж ус туп нымі іспы тамі павінна скла даць адзін або больш за адзін ка лян дар ны дзень.

135. Па ра дак пра вяд зен ня ўступ на га іспы ту і рэ ка мен да цыі па вы ка нан ню пра па на ва -
ных за дан няў да вод зяц ца стар шы нёй эк за ме на цый най камісіі (або па да ру чэн ню стар шыні
эк за ме на цый най камісіі іншым чле нам эк за ме на цый най камісіі) да ве да ма асоб, якія пры ма -
юць уд зел у кон кур се, у аўды то рыі пе рад па чат кам ус туп на га іспы ту.

136. Па кет з за дан нямі ад кры ва ец ца чле нам эк за ме на цый най камісіі ў дзень пра вяд зен -
ня ўступ на га іспы ту па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це ў пры сут насці асоб, якія зда юць гэ ты 
ўступ ны іспыт.

ГЛАВА 9
АРГАНІЗАЦЫЯ ЛІЦЭЯ, АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ Ў ЛІЦЭЙ, ВА ЎСТАНОВУ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

137. Ар ганіза цыя  ліцэя  ажыц цяўля ец ца  ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам і
дад зе ным Па ла жэн нем.

Для мэт дад зе на га Па ла жэн ня пад ар ганіза цы яй ліцэя ма ец ца на ўва зе на ступ нае:
аналіз за да валь нен ня за пат ра ба ван няў асоб у ат ры манні ся рэд няй аду ка цыі з вы ву чэн -

нем асоб ных ву чэб ных прад ме таў на па вы ша ным уз роўні;
пла на ван не ства рэн ня ліцэя ў сет цы ўста ноў аду ка цыі;
пры няц це за сна вальнікам ра шэн ня аб ства рэнні ліцэя.
138. Пла на ван не ства рэн ня дзяр жаўна га ліцэя ажыц цяўля ец ца пры рас пра цоўцы праг -

ноз ных па каз чы каў развіцця сістэ мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
139. Ліцэй мо жа ства рац ца як но вая ўста но ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў сет цы ўста -

ноў аду ка цыі на тэ ры то рыі ад па вед най адміністра тыўна-тэ ры та ры яль най адзінкі і шля хам
зме ны віду ўста но вы аду ка цыі на від «ліцэй».

-37-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 42, 8/25102



Ства рэн не ліцэя як но вай ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўля ец ца ў па рад -
ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам для ства рэн ня юры дыч ных асоб, а зме на віду ўста но вы аду -
ка цыі на від «ліцэй» – у ад па вед насці з ар ты ку лам 24 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.

140. Уд зельнікі аду ка цый на га пра цэ су ўста но вы аду ка цыі, від якой пла ну ец ца змяніць
на від «ліцэй», павінны быць інфар ма ва ныя аб гэ тым не паз ней за 5 га доў да пры няц ця за сна -
вальнікам гэ тай ус та но вы аду ка цыі ра шэн ня аб ства рэнні ліцэя.

141. Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі, від якой пла ну ец ца змяніць на від «ліцэй», да пры няц -
ця за сна вальнікам гэ тай ус та но вы аду ка цыі ра шэн ня аб ства рэнні ліцэя пры мае ме ры па вы -
ву чэн ню вуч нямі асоб ных ву чэб ных прад ме таў на па вы ша ным уз роўні на фа куль та тыўных
за нят ках з мэ тай маг чы масці ас вой ван ня імі зме сту ву чэб ных пра грам па ву чэб ных прад ме -
тах у ад па вед насці з пла нуе мым для рас пра цоўкі ву чэб ным пла нам на пад ста ве ты па во га ву -
чэб на га пла на ліцэя.

142. У год ства рэн ня ліцэя як но вай ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі або шля хам
зме ны віду ўста но вы аду ка цыі на від «ліцэй» пры ём асоб для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў 
гэ тых ліцэ ях ажыц цяўля ец ца ў X клас і мо жа ажыц цяўляц ца ў XІ клас у ад па вед насці з ра -
шэн нем за сна вальніка.

143. Пры прыё ме асоб у Х клас для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, ва ўста но вах вы -
шэй шай аду ка цыі асо бы, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, у пе ры яд з
15 па 20 чэр ве ня го да прыё му зда юць два ўступ ныя іспы ты з ліку на ступ ных ву чэб ных прад ме таў:

«Бе ла ру ская мо ва» і «Рус кая мо ва»;
«Бе ла ру ская мо ва» і «За меж ная мо ва»;
«Рус кая мо ва» і «За меж ная мо ва»;
«Сус вет ная гісто рыя» і «Гісто рыя Бе ла русі»;
«Сус вет ная гісто рыя» і «Гра ма даз наўства»;
«Гісто рыя Бе ла русі» і «Гра ма даз наўства»;
«Фізіка» і «Ма тэ ма ты ка»;
«Хімія» і «Біялогія».
Па ра шэн ню рэк та ра Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та, уз год не на му з Міністэр ст -

вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь, ус туп ныя іспы ты ў дзяр жаўную ўста но ву аду ка цыі
«Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та» мо гуць пра водзіцца ў іншыя тэрміны.

Да ты пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў па кан крэт ных ву чэб ных прад ме тах, у тым ліку да -
та рэ зер во ва га дня, а так са ма фор ма пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў па кан крэт ных ву чэб ных 
прад ме тах да 10 кра савіка го да прыё му вы зна ча юц ца:

уп раўлен нямі аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэ там па аду ка цыі
Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та пры прыё ме ў ліцэі, за вы клю чэн нем дзяр жаўнай 
ус та но вы аду ка цыі «Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та»;

рэк та рам Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та пры прыё ме ў дзяр жаўную ўста но ву аду -
ка цыі «Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та»;

кіраўніком ус та но вы вы шэй шай аду ка цыі пры прыё ме ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі.
144. Для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў рас пра цоўва юц ца на ступ ныя за данні:
тэкс ты дык тан таў або тэкс ты дык тан таў з гра ма тыч ным за дан нем, тэкс ты тэс та вых за -

дан няў, тэкс ты кан троль ных ра бот для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у пісьмо вай фор ме;
тэа рэ тыч ныя пы танні для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у вус най фор ме;
тэа рэ тыч ныя пы танні і прак тыч нае за дан не (прак тыч ныя за данні) для пра вяд зен ня

ўступ ных іспы таў у спа лу чэнні вус най і прак тыч най фор маў.
145. За данні для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у ад па вед насці з пунк там 144 дад зе на га

Па ла жэн ня:
рас пра цоўва юц ца і за цвярд жа юц ца ўпраўлен нямі аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых

камітэ таў, камітэ там па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та пры прыё ме ў
ліцэі, за вы клю чэн нем дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га
ўніверсітэ та»;

рас пра цоўва юц ца Бе ла рускім дзяр жаўным ўніверсітэ там і за цвярд жа юц ца яго рэк та рам
пры прыё ме ў дзяр жаўную ўста но ву аду ка цыі «Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та»;

рас пра цоўва юц ца ўста но вамі вы шэй шай аду ка цыі і за цвярд жа юц ца іх кіраўнікамі пры
прыё ме ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі.

За данні для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у вус най фор ме, у спа лу чэнні вус най і прак -
тыч най фор маў фарміру юц ца ў біле ты.

Прак тыч ныя за данні, што пра дуг лед жва юц ца біле тамі, рас пра цоўва юц ца эк за ме на цый -
нымі камісіямі ад па вед най ус та но вы аду ка цыі і за цвярд жа юц ца стар шы нёй пры ём най
камісіі ўста но вы аду ка цыі не паз ней чым за тыд зень да па чат ку ўступ ных іспы таў.

146. Ву чэб ныя прад ме ты, па якіх пра во дзяц ца ўступ ныя іспы ты, вы зна ча юц ца ліцэ ем,
ус та но вай вы шэй шай аду ка цыі ў за леж насці ад ву чэб ных прад ме таў, што вы зна ча ны для вы -
ву чэн ня на па вы ша ным уз роўні ву чэб нымі пла намі гэ тых ўста ноў аду ка цыі.
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147. Час на пра вяд зен не ўступ на га іспы ту ў пісьмо вай фор ме па ад па вед ным ву чэб ным
прад ме це ўста наўліва ец ца пры рас пра цоўцы за дан няў для яго пра вяд зен ня, але не больш
за 180 хвілін. Час для пад рых тоўкі да ад ка зу па за дан нях ус туп на га іспы ту, што пра водзіцца
ў вус най фор ме, у спа лу чэнні вус най і прак тыч най фор маў па ад па вед ным ву чэб ным прад ме -
це ўста наўліва ец ца пры фарміра ванні біле таў для яго пра вяд зен ня, але не больш за 30 хвілін.

148. Пры пад рых тоўцы да ад ка зу па за дан нях біле та асо ба, якая здае ўступ ны іспыт у спа -
лу чэнні вус най і прак тыч най фор маў па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це, вы кон вае прак тыч -
нае за дан не (прак тыч ныя за данні) у лісце-ўкла ды шы, калі гэ та пра дуг лед жа на біле там.

У час пра вяд зен ня ўступ на га іспы ту ў вус най фор ме, у спа лу чэнні вус най і прак тыч най
фор маў па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це чле ны эк за ме на цый най камісіі ма юць пра ва за -
да ваць да дат ко выя пы танні асо бам, якія зда юць ус туп ны іспыт па гэ тым ву чэб ным прад ме -
це. Да дат ко выя пы танні павінны насіць удак лад няю чы ха рак тар і не вы ходзіць за ме жы тэа -
рэ тыч ных пы тан няў і прак тыч на га за дан ня (прак тыч ных за дан няў) біле та.

149. Уп раўленні аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэт па аду ка цыі
Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та за бяс печ ва юць пра вяд зен не ўступ ных іспы таў
пры прыё ме асоб у Х кла сы для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ліцэ ях, за вы клю чэн нем
дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та», у па рад ку,
вы зна ча ным у пунк це 132 дад зе на га Па ла жэн ня. Пры гэ тым за дан нямі для пра вяд зен ня
ўступ ных іспы таў у пісьмо вай і вус най фор мах ліцэі за бяс печ ва юц ца да 15 чэр ве ня го да прыё -
му, а за дан нямі для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у спа лу чэнні вус най і прак тыч най фор -
маў – да 30 мая го да прыё му.

150. Бе ла рускі дзяр жаўны ўніверсітэт за бяс печ вае дзяр жаўную ўста но ву аду ка цыі
«Ліцэй Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та» за дан нямі для пра вяд зен ня ўступ ных іспы -
таў у ад па вед насці з да тамі іх пра вяд зен ня.

151. Тэрміны за бес пя чэн ня пры ём най камісіі ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі за дан нямі
для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў вы зна ча юц ца яе кіраўніком.

152. Пры прыё ме ў год ства рэн ня ліцэяў, на зва ных у ча ст цы пер шай пунк та 139 дад зе на -
га Па ла жэн ня, асоб у XІ клас гэ тых ліцэяў, а так са ма пры прыё ме асоб на сва бод ныя мес цы ў
XІ клас ліцэяў, ус та ноў вы шэй шай аду ка цыі асо бы, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у
кон кур се для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ад па вед най ус та но ве аду ка цыі, зда юць два
ўступ ныя іспы ты з ліку ву чэб ных прад ме таў, на зва ных у аб за цы другім часткі пер шай пунк -
та 143 дад зе на га Па ла жэн ня.

Уп раўленні аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых камітэ таў, камітэт па аду ка цыі Мінска га га -
рад ско га вы ка наўча га камітэ та, Бе ла рускі дзяр жаўны ўніверсітэт, ус та но вы вы шэй шай аду -
ка цыі, ліцэі за бяс печ ва юць пра вяд зен не ўступ ных іспы таў пры прыё ме асоб, якія вы ка залі
жа дан не пры няць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ва ўста но вах аду ка -
цыі, на зва ных у ча ст цы пер шай гэ та га пунк та, у па рад ку, вы зна ча ным гэ тай гла вой.

153. На кіраўніка ліцэя ўскла да ец ца ад каз насць за за бес пя чэн не канфідэн цы яль насці
за дан няў для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў з мо ман ту ат ры ман ня іх да да ты аб вяш чэн ня за -
дан няў на ўступ ным іспы це па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це.

154. Ат ры ма ныя па ке ты з біле тамі для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў у спа лу чэнні вус -
най і прак тыч най фор маў пе ра да юц ца кіраўніком ліцэя стар шы ням эк за ме на цый ных
камісій па ад па вед ных ву чэб ных прад ме тах для рас пра цоўкі прак тыч ных за дан няў.

Пас ля   за цвярд жэн ня   стар шы нёй   пры ём най   камісіі   прак тыч ных  за дан няў,  якія  пра -
дуг лед жа ны біле тамі, біле ты і прак тыч ныя за данні да іх па ке ту юц ца і за хоўва юц ца ў сей фе
кіраўніка ліцэя да да ты аб вяш чэн ня за дан няў на ўступ ным іспы це па ад па вед ным ву чэб ным
прад ме це.

155. Рас клад ус туп ных іспы таў не паз ней чым за тыд зень да па чат ку іх пра вяд зен ня за -
цвярд жа ец ца кіраўніком ліцэя, ус та но вы вы шэй шай аду ка цыі і да водзіцца да ве да ма асоб,
якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тых
ус та но вах аду ка цыі. Прозвішчы чле наў эк за ме на цый ных камісій у рас клад зе не ўказ ва юц -
ца. Для кож най гру пы ў дзень пра водзіцца адзін ус туп ны іспыт. Пра ця гласць пе ра пын ку
паміж ус туп нымі іспы тамі павінна скла даць адзін або больш за адзін ка лян дар ны дзень.

156. Па ра дак пра вяд зен ня ўступ на га іспы ту і рэ ка мен да цыі па вы ка нан ню пра па на ва -
ных за дан няў да вод зяц ца стар шы нёй эк за ме на цый най камісіі (або па да ру чэн ню стар шыні
эк за ме на цый най камісіі іншым чле нам эк за ме на цый най камісіі) да ве да ма асоб, якія пры ма -
юць уд зел у кон кур се, у аўды то рыі пе рад па чат кам ус туп на га іспы ту.

157. Па кет з за дан нямі, па кет з біле тамі ад кры ва ец ца чле нам эк за ме на цый най камісіі ў
дзень пра вяд зен ня ўступ на га іспы ту па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це ў пры сут насці асоб,
якія зда юць гэ ты ўступ ны іспыт.
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ГЛАВА 10
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА І ПАРАДКУ ПРЫЁМУ Ў ЯЕ

158. У шко лу-інтэр нат пры ма юц ца дзеці-сiроты i дзеці, якiя засталiся без апекi баць коў,
ва ўзрос це ад шасці да ва сям нац цаці га доў. Су мес на са ста рэй шымі бра тамі і сё ст рамі ў шко -
лу-інтэр нат мо гуць пры мац ца дзеці ва ўзрос це ад трох га доў.

159. Пры наяўнасці дзя цей ва ўзрос це ад трох да шасці га доў для рэ аліза цыі аду ка цый -
най пра гра мы да шко ль най аду ка цыі ў шко ле-iнтэрнаце да дат ко ва ад кры ва юц ца гру пы ў ад -
па вед насці з пунк там 7 ар ты ку ла 147 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.

160. Пры рэ аліза цыі пра гра мы вы ха ван ня і аба ро ны праў і за кон ных інта рэ саў дзя цей,
якія зна ход зяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста новішчы, да пус ка ец ца аб’яднанне бра тоў і сяс -
цёр з ліку дзя цей-сiрот i дзя цей, якiя засталiся без апекi баць коў, у ад ну гру пу (роз наўзро ста -
вую вы ха ваўчую гру пу), на паўняль насць якой скла дае не больш за 12 вы ха ван цаў. Роз -
наўзро ста выя вы ха ваўчыя гру пы раз мяш ча юц ца ў асоб ных па мяш кан нях з арганiзацыяй
ук ла ду жыц ця, максiмальна наблiжанага да ўмоў сям’i.

161. У вы пад ку, калі вучні да сяг нулі паўна лец ця да за вяр шэн ня на ву чан ня і вы ха ван ня
на III ступенi агуль най ся рэд няй адукацыi, яны мо гуць на ву чац ца i вы хоўвац ца ў шко -
ле-iнтэрнаце да за вяр шэн ня на ву чан ня і вы ха ван ня на III ступенi агуль най ся рэд няй
адукацыi і вы ра шэн ня пы тан ня аб залічэнні ва ўста но вы прафесiянальна-тэхнiчнай, ся рэд -
няй спе цы яль най, вы шэй шай адукацыi або пра цаўлад ка ван ня (рэгістра цыі ў ор га нах па пра -
цы, за ня тасці і са цы яль най аба ро не), але не больш чым на пра ця гу трох ме ся цаў з дня за вяр -
шэн ня на ву чан ня і вы ха ван ня на III ступенi агуль най ся рэд няй адукацыi.

162. Дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi баць коў, пры ма юц ца (залiчваюцца) у
шко лу-iнтэрнат за га дам яе кiраўнiка на пра ця гу ад на го дня з дня прыё му дзя цей.

163. Пры ём у шко лу-iнтэрнат ажыц цяўля ец ца па накiраванню ўпраўлен ня адукацыi аб -
лас но га вы ка наўча га камiтэта (камiтэта па адукацыi Мiнскага га рад ско га вы ка наўча га
камiтэта), якое вы да ец ца на пад ста ве ра шэн ня мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на
па мес цы жы хар ст ва (мес цы зна ход жан ня) дзіцяці аб улад ка ванні яго на вы ха ван не ў дзіця -
чую інтэр нат ную ўста но ву на дзяр жаўнае за бес пя чэн не.

Раз ам з накіра ван нем уп раўлен ня адукацыi аб лас но га вы ка наўча га камiтэта (камiтэта па
адукацыi Мiнскага га рад ско га вы ка наўча га камiтэта) на кож на га дзіця-сiрату i дзіця, якое
за ста ло ся без апекi баць коў, кiраўнiку шко лы-інтэр на та па ак ту пе ра да юц ца на ступ ныя да -
ку мен ты:

пас вед чан не аб нараджэннi;
паш парт гра мад зяніна Рэс публікі Бе ла русь (пры наяўнасці) або іншы да ку мент, які свед -

чыць пра асо бу;
ме ды цын ская да вед ка аб ста не зда роўя або выпіска з яго ме ды цынскіх да ку мен таў;
да ку мен ты, што пац вярд жа юць ста тус дзя цей-сiрот i дзя цей, якiя засталiся без апекi

баць коў, пра дуг лед жа ныя ар ты ку ламі 4 і 5 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 21 снеж ня 2005 го -
да «О га ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 2/1170);

звесткі аб наяўнасці і мес цы зна ход жан ня бра тоў і сяс цёр;
вопіс маё масці, якая на ле жыць не паўна лет ня му, і звесткі аб асо бах, якія ад каз ва юць за

яе за ха ва насць;
копія ра шэн ня мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на аб за ма ца ванні за не паўна -

летнім жы ло га па мяш кан ня, з яко га ён вы быў;
копія ра шэн ня мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на аб пас та ноўцы не паўна лет -

ня га на ўлік гра мад зян, якія ма юць пат рэ бу ў па ляп шэнні жыл лё вых умоў;
да ку мент аб наяўнасці ра хун ку ў бан ку, які ад кры ты на імя не паўна лет ня га;
да ку мен ты, якія пац вярд жа юць пра ва не паўна лет ня га на пенсію;
іншыя да ку мен ты, пра дуг лед жа ныя за ка на даўствам.
164. На ву чэн цы з лiку дзя цей-сiрот i дзя цей, якiя засталiся без апекi баць коў, утрымлiваюцца

ў шко ле-iнтэрнаце на дзяр жаўным забеспячэннi.
165. У вы пад ках са ма воль на га пакiдання вуч нем тэрыторыi шко лы-iнтэрната без даз во -

лу кiраўнiка або педагагiчных работнiкаў кiраўнiк шко лы-iнтэрната аба вя за ны тэрмiнова
праiнфармаваць пра гэ та ор ган унут ра ных спраў па мес цы зна ход жан ня шко лы-інтэр на та i
садзейнiчаць вы шу ку i вяр тан ню вуч ня ў шко лу-iнтэрнат.

166. Пры  наяўнасцi   сва бод ных   мес цаў   у   шко лу-iнтэрнат   па   накiраванню   адд зе ла 
 (уп раўлен ня) адукацыi мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на, на тэрыторыi яко га
знаходзiцца шко ла-iнтэрнат, мо гуць пры мац ца для на ву чан ня і вы ха ван ня на І, ІІ і ІІІ сту пе -
нях агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў ад па вед ным кла се дзецi, якiя пра жы ва юць на блiжэйшай
тэрыторыi.
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Гэ тыя вучнi не ўклю ча юц ца ў склад вы ха ваўчых груп i не за бяс печ ва юц ца хар ча ван нем,
во прат кай, абут кам, мяккiм iнвентаром (пасцельнымi рэчамi), падручнiкамi, вучэбнымi
дапаможнiкамi, вучэбнымi прыладамi, прадметамi пер шай неабходнасцi i асабiстай гiгiены,
а так са ма сродкамi на асабiстыя выдаткi за кошт срод каў мяс цо вых бюд жэ таў.

167. У шко ле-інтэр на це мо жа ства рац ца адд зя лен не постiнтэрнатнай адаптацыi, дзей -
насць яко га ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з Па ла жэн нем аб дзіця чым до ме, дзіця чай вёс цы 
(га рад ку), за цверд жа ным пас та но вай Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 25 ліпе -
ня 2011 г. № 124 «Об ут вер жде нии По ло же ния о дет ском до ме, дет ской де рев не (го род ке) и
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 116, 8/24248), іншымі ак тамі за ка на даўства і ўста вам шко лы-інтэр на та.

ГЛАВА 11
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ САНАТОРНАЙ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА І ПРЫЁМУ Ў ЯЕ

168. Са на тор ныя шко лы-інтэр на ты ства ра юц ца асоб на для дзя цей:
з за хвор ван нямі кос на-мы шач най сістэ мы і злу чаль най тканкі;
з са ма тыч най па та логіяй;
хво рых на ту бер ку лёз і з ры зы кай яго развіцця.
169. Пры ём у са на тор ныя шко лы-інтэр на ты ажыц цяўля ец ца да па чат ку на ву чаль на га

го да або чвэрці. Пры ём асоб у са на тор ныя шко лы-інтэр на ты пас ля па чат ку на ву чаль на га го -
да (чвэрці) ажыц цяўля ец ца пры наяўнасці сва бод ных мес цаў.

170. Пе ра важ нае пра ва пры прыё ме ў са на тор ныя шко лы-інтэр на ты ў па рад ку пе ралічэн -
ня ма юць:

дзеці-сіро ты і дзеці, якія за сталіся без апекі баць коў;
дзеці, якiя зна ход зяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста новішчы;
дзеці, адзін з баць коў якіх з’яўля ец ца інвалідам;
дзеці з мна гад зет ных сем’яў.
171. Накіра ван не ў са на тор ныя шко лы-iнтэрнаты вы да ец ца ўпраўлен нем адукацыi аб -

лас но га вы ка наўча га камiтэта (камiтэтам па адукацыi Мiнскага га рад ско га вы ка наўча га
камiтэта) на пад ста ве за клю чэн ня ўра чэб на-кан суль та цый най камісіі ў ад па вед насці з пе -
ралікам ме ды цынскіх па ка зан няў і суп раць па ка зан няў для ат ры ман ня аду ка цыі, за цвяр-
джае мым Міністэр ст вам ахо вы зда роўя Рэс публікі Бе ла русь.

172. Для прыё му ў са на тор ную шко лу-інтэр нат асо ба (за кон ны прад стаўнік не паўна лет -
няй асо бы) раз ам з зая вай на імя кіраўніка гэ тай са на тор ной шко лы-інтэр на та і накіра ван нем 
уп раўлен ня адукацыi аб лас но га вы ка наўча га камiтэта (камiтэта па адукацыi Мiнскага га -
рад ско га вы ка наўча га камiтэта) прад’яўляе на ступ ныя да ку мен ты:

пас вед чан не аб нараджэннi;
паш парт гра мад зяніна Рэс публікі Бе ла русь (пры наяўнасці) або іншы да ку мент, які свед -

чыць пра асо бу;
ме ды цын скую да вед ку аб ста не зда роўя або выпіску з яе ме ды цынскіх да ку мен таў;
да ку мен ты, якія пац вярд жа юць пра ва асо бы на льго ты пры прыё ме ў са на тор ную шко -

лу-інтэр нат (пры наяўнасцi пра ва на льго ты).
173. Пра ця гласць зна ход жан ня вуч ня ў са на тор най шко ле-інтэр на це вы зна ча ец ца ўра -

чэб на-кан суль та цый най камісіяй.
174. У са на тор най шко ле-інтэр на це ства ра ец ца ме ды цын скае адд зя лен не ў па рад ку,

 устаноўле ным за ка на даўствам.
175. Ву чэб ныя за няткі па ву чэб ным прад ме це «Фізічная куль ту ра і зда роўе» пра во дзяц -

ца з улікам ста ну зда роўя вуч няў і рэ ка мен да цый ме ды цынскіх ра ботнікаў.
176. Пры рэ аліза цыі аду ка цый ных пра грамм агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў са на тор ных

шко лах-інтэр на тах:
дзя лен не кла са на гру пы пры пра вяд зенні за нят каў па фізічнай рэ абіліта цыі ажыц цяўля -

ец ца пры наяўнасці ў кла се не менш за 10 вуч няў;
за няткі па пла ван ню ў ме жах за нят каў па фізічнай рэ абіліта цыі пра во дзяц ца пры наяўнасці 

ўмоў. Пры гэ тым са на тор ная шко ла-інтэр нат у за леж насці ад за хвор ван няў вуч няў і наяўнасці
ўмоў для за нят каў па пла ван ню са ма стой на вы зна чае коль касць ву чэб ных гадзін на за няткі па
пла ван ню, але не больш за 2 ву чэб ныя гадзіны на тыд зень у кож ным кла се. Да пус ка ец ца на за -
няткі па пла ван ню вы ка ры стоўваць ву чэб ныя гадзіны, што ад вед зе ны ты па вым ву чэб ным пла -
нам са на тор най шко лы-інтэр на та на пра вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў.

177. У са на тор ных шко лах-інтэр на тах, за вы клю чэн нем са на тор ных школ-інтэр на таў
для дзя цей з за хвор ван нямі кос на-мы шач най сістэ мы і злу чаль най тканкі, дзе вучні на ву ча -
юц ца ад ну або дзве чвэрці, да пус ка ец ца пры ад сут насці не аб ход ных умоў для пра вяд зен ня
ву чэб ных за нят каў па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» ў V–ІХ кла сах вы ка ры -
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стоўваць ву чэб ныя гадзіны, што вы зна ча ны на вы ву чэн не гэ та га ву чэб на га прад ме та ты па -
вым ву чэб ным пла нам са на тор най шко лы-інтэр на та, на пра вяд зен не за нят каў па фізічнай
рэ абіліта цыі з дзя лен нем кла саў на гру пы ў ад па вед насці з аб за цам другім пунк та 176 дад зе -
на га Па ла жэн ня.

178. У са на тор ных шко лах-інтэр на тах для дзя цей з за хвор ван нямі кос на-мы шач най
сістэ мы і злу чаль най тканкі да пус ка ец ца пры не аб ход насці да дат ко ва вы ка ры стоўваць:

1 ву чэб ную гадзіну на за няткі па фізічнай рэ абіліта цыі з агуль най коль касці ву чэб ных
гадзін, што ад вед зе ны ты па вым ву чэб ным пла нам са на тор най шко лы-інтэр на та на ву чэб ны
прад мет «Фізічная куль ту ра і зда роўе»;

ву чэб ныя гадзіны на му зыч на-рытмічныя за няткі з ліку ву чэб ных гадзін, што ад вед зе ны
ты па вым ву чэб ным пла нам са на тор най шко лы-інтэр на та на пра вяд зен не за нят каў па
фізічнай рэ абіліта цыі або на пра вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў.

179. Вучні на пе ры яд на ву чан ня ў са на тор ных шко лах-інтэр на тах бяс плат на ка ры ста юц -
ца пад ручнікамі і ву чэб нымі да па можнікамі, за бяс печ ва юц ца бяс плат на гэ тымі са на тор -
нымі шко ламі-інтэр на тамі мес цамі для пра жы ван ня і хар ча ван нем.

ГЛАВА 12
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ БАЗАВАЙ ШКОЛЫ – КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ, 

СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ – КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ І ПРЫЁМУ Ў ІХ

180. У ба за вай шко ле – ка лед жы мас тац тваў пры ажыц цяўленні на ву чан ня і вы ха ван ня
на І і ІІ сту пе нях або на ІІ сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі, у ся рэд няй шко ле – ка лед жы
мас тац тваў пры ажыц цяўленні на ву чан ня і вы ха ван ня на І, ІІ і ІІІ сту пе нях або на ІІ і ІІІ сту -
пе нях агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо гуць вы ву чац ца ву чэб ныя прад ме ты, змест якіх
накіра ва ны на развіццё здоль нас цяў вуч няў у галіне на ступ ных відаў мас тац тва:

му зыч на-ха ра во га;
му зыч на-інстру мен таль на га;
выяўлен ча га;
ха рэа графічна га;
тэ ат раль на га.
181. Пры прыё ме асоб у І (V) клас для ат ры ман ня ад па вед най аду ка цыі ў ба за вых шко -

лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў асо бы, якія вы ка залі
жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, у пе ры яд з 20 па 25 жніўня го ду прыё му ў пры сут насці іх
за кон ных прад стаўнікоў пра ход зяць пра вер ку здоль нас цяў у галіне ад на го з відаў мас тац -
тва, на зва ных у пунк це 180 дад зе на га Па ла жэн ня.

182. За данні для пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва рас пра цоўва юц -
ца эк за ме на цый нымі камісіямі.

183. Кіраўнік ба за вай шко лы – ка лед жа мас тац тваў, ся рэд няй шко лы – ка лед жа мас тац -
тваў:

за цвярд жае за данні для пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас -
тац тва;

вы зна чае тэрміны і фор му да вяд зен ня за дан няў для пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб -
ных відаў мас тац тва да за кон ных прад стаўнікоў асоб, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел
у кон кур се;

за цвярд жае рас клад пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва, сас та вы
груп для пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва.

184. Рас клад пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва не паз ней чым за
тыд зень да яе пра вяд зен ня да водзіцца да ве да ма асоб, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел
у кон кур се, і іх за кон ных прад стаўнікоў. Прозвішчы чле наў эк за ме на цый ных камісій па
пра вер цы здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва ў рас клад зе не ўказ ва юц ца.

185. Вынікі выяўлен ня ўзроўню здоль нас цяў асо бы ў галіне асоб на га віду мас тац тва ўно -
сяц ца стар шы нёй эк за ме на цый най камісіі ў карт ку ўзроўня здоль нас цяў асо бы ў галіне асоб -
на га віду мас тац тва па фор ме згод на з да дат кам да дад зе на га Па ла жэн ня.

Стар шы ня эк за ме на цый най камісіі (або па да ру чэн ню стар шыні эк за ме на цый най камісіі
іншы член эк за ме на цый най камісіі), якая пра водзіла пра вер ку здоль нас цяў у галіне асоб на -
га віду мас тац тва, зна ёміць з яе вынікамі асо бу, якая пры мае ўдзел у кон кур се, і яго за кон на -
га прад стаўніка.

Карт ка ўзроўню здоль нас цяў асо бы ў галіне асоб на га віду мас тац тва падпісва ец ца стар -
шы нёй, чле намі эк за ме на цый най камісіі і за кон ным прад стаўніком асо бы, якая пры мае
ўдзел у кон кур се. Гэ тая карт ка за хоўва ец ца ў ба за вай шко ле – ка лед жы мас тац тваў, ся рэд -
няй шко ле – ка лед жы мас тац тваў.

186. Пры ём асоб на сва бод ныя мес цы ў ІІ (VІ) – ІХ кла сы для ат ры ман ня ад па вед най аду -
ка цыі ў ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх шко лах – ка лед жах мас тац тваў і
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пры ём на сва бод ныя мес цы ў Х і ХІ кла сы для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў ся рэдніх шко -
лах – ка лед жах мас тац тваў ажыц цяўля ец ца па кон кур се на пад ста ве пра веркі здоль нас цяў у
галіне асоб ных відаў мас тац тваў.

Тэрміны і па ра дак пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тваў
пры прыё ме ў кла сы, на зва ныя ў ча ст цы пер шай гэ та га пунк та, вы зна ча юц ца ад па вед най
 установай аду ка цыі па уз гад нен ню з за сна вальнікам і да 1 чэр ве ня го да прыё му да вод зяц ца
да асоб, якія вы ка залі жа дан не пры маць уд зел у кон кур се для ат ры ман ня агуль най ба за вай
аду ка цыі, агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў ба за вых шко лах – ка лед жах мас тац тваў, ся рэдніх
шко лах – ка лед жах мас тац тваў.

ГЛАВА 13
АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ Ў ГІМНАЗІЮ – КАЛЕДЖ МАСТАЦТВАЎ

187. У гімназіі – ка лед жы мас тац тваў пры ажыц цяўленні на ву чан ня і вы ха ван ня на ІІ і
ІІІ сту пе нях агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо гуць вы ву чац ца на па вы ша ным уз роўні ву чэб -
ныя прад ме ты, змест якіх накіра ва ны на развіццё здоль нас цяў вуч няў у галіне відаў мас тац -
тва, на зва ных у пунк це 180 дад зе на га Па ла жэн ня.

188. Пры прыё ме асоб для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях –
ка лед жах мас тац тваў асо бы, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, зда юць
 уступныя іспы ты ў пісьмо вай фор ме па ву чэб ных прад ме тах «Бе ла ру ская мо ва» або «Рус кая
мо ва» (па вы бару асо бы), «Ма тэ ма ты ка» і пра ход зяць пра вер ку здоль нас цяў у галіне ад на го з
відаў мас тац тва, на зва ных у пунк це 180 дад зе на га Па ла жэн ня.

189. Ус туп ныя іспы ты, пра вер ка здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва пры
прыё ме асоб у V клас для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях – ка -
лед жах мас тац тваў пра во дзяц ца ў пе ры яд з 2 па 10 чэр ве ня го да прыё му.

190. Пра вер ка здоль нас цяў у галіне му зыч на-ха ра во га мас тац тва і му зыч на-інстру мен -
таль на га мас тац тва пра водзіцца па за дан нях, якія пра дуг лед жва юць пы танні па саль фед -
жыа і ігру на му зыч ным інстру мен це.

191. Пра вер ка здоль нас цяў у галіне выяўлен ча га мас тац тва пра водзіцца па за дан нях,
якія пра дуг лед жва юць вы ка нан не ма люн ка, жы вапісу, кам пазіцыі.

192. Пра вер ка здоль нас цяў у галіне тэ ат раль на га мас тац тва пра водзіцца па за дан нях,
якія пра дуг лед жва юць вы ка нан не вер ша ва на га тво ра, эцю да на вы зна ча ную тэ му, тан ца.

193. Пра вер ка здоль нас цяў у галіне ха рэа графічна га мас тац тва пра водзіцца па за дан нях, 
якія пра дуг лед жва юць вы ка нан не класічна га і на род на га тан цаў.

194. На пра вяд зен не кож на га з ус туп ных іспы таў па аз на ча ных у пунк це 188 дад зе на га
Па ла жэн ня ву чэб ных прад ме тах ад водзіцца 45 хвілін.

195. На вы ка нан не за дан няў:
па саль фед жыа ад водзіцца 30 хвілін, ігры на му зыч ным інстру мен це – 15 хвілін з аба вяз -

ко вым пе ра пын кам не менш за 15 хвілін пас ля вы ка нан ня ад па вед на га за дан ня;
па ма люн ку, жы вапісу, кам пазіцыі ад водзіцца 135 хвілін з аба вяз ко вым пе ра пын кам

не менш за 20 хвілін пас ля вы ка нан ня ад па вед на га за дан ня;
па чы тан ню вер ша ва на га тво ра, эцю ду на вы зна ча ную тэ му, тан цу ад водзіцца 20 хвілін;
па класічна му і на род на му тан цам ад водзіцца 45 хвілін.
196. Да ты пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў

мас тац тва, у тым ліку да та рэ зер во ва га дня, вы зна ча юц ца Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс -
публікі Бе ла русь да 10 кра савіка го да прыё му і да вод зяц ца да ве да ма асоб, якія вы ка залі жа -
дан не пры маць уд зел у кон кур се, праз сродкі ма са вай інфар ма цыі.

197. Рас пра цоўка, за цвярд жэн не тэкс таў за дан няў, а так са ма вы зна чэн не і да вяд зен -
не за дан няў па ву чэб ных прад ме тах «Бе ла ру ская мо ва», «Рус кая мо ва» і «Ма тэ ма ты ка» да
гімназій – ка лед жаў мас тац тваў ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з ча ст кай трэ цяй пунк та 127 
і пунк там 128 дад зе на га Па ла жэн ня, а рас пра цоўка за дан няў для пра вяд зен ня пра веркі
здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва – эк за ме на цый нымі камісіямі гімназій – ка -
лед жаў мас тац тваў. За данні для пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў
мас тац тва за цвярд жа юц ца стар шы нёй пры ём най камісіі гімназіі – ка лед жа мас тац тваў.

198. Тэрміны пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных
відаў мас тац тва, а так са ма да ты пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў па кан крэт ных ву чэб ных
прад ме тах пры прыё ме асоб на сва бод ныя мес цы ў VІ–ІX кла сы для ат ры ман ня ба за вай аду -
ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях – ка лед жах мас тац тваў, пры прыё ме на сва бод ныя мес -
цы ў Х і ХІ кла сы для ат ры ман ня ся рэд няй аду ка цыі ў гімназіях – ка лед жах мас тац тваў
да 10 красавіка го да прыё му вы зна ча юц ца ўпраўлен нямі аду ка цыі аб лас ных вы ка наўчых
камітэ таў, камітэ там па аду ка цыі Мінска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та і да вод зяц ца да 
асоб, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, праз сродкі ма са вай інфар ма цыі.
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Да ты пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва да 10 кра савіка
го да прыё му вы зна ча юц ца гімназіямі – ка лед жамі мас тац тваў, у якія ажыц цяўля ец ца пры ём
на сва бод ныя мес цы ў кла сы, на зва ныя ў ча ст цы пер шай гэ та га пунк та, і да вод зяц ца да асоб,
якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон кур се, шля хам раз мяш чэн ня ад па вед най інфар ма -
цыі на афіцый ным інтэр нэт-сай це гэ тых гімназій – ка лед жаў мас тац тваў або на дош цы аб’яў.

199. За данні для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў рас пра цоўва юц ца, за цвярд жа юц ца і да -
вод зяц ца да гімназій – ка лед жаў мас тац тваў у па рад ку, вы зна ча ным дад зе ным Па ла жэн нем
для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў і за бес пя чэн ня іх за дан нямі пры прыё ме на сва бод ныя
мес цы ў ад па вед ныя кла сы гімназій, гімназій-інтэр на таў.

За данні, па якіх пра водзіцца пра вер ка здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва, вы -
зна ча юц ца гімназіяй – ка лед жам мас тац тваў па ўзгад нен ню з яе за сна вальнікам, а час для
вы ка нан ня за дан няў ус та наўліва ец ца пры іх рас пра цоўцы. Гэ тыя за данні рас пра цоўва юц ца
эк за ме на цый нымі камісіямі і за цвярд жа юц ца стар шы нёй пры ём най камісіі гімназіі – ка -
лед жа мас тац тваў.

200. На кіраўніка гімназіі – ка лед жа мас тац тваў уск ла да ец ца ад каз насць за за бес пя чэн -
не канфідэн цы яль насці за дан няў для пра вяд зен ня ўступ ных іспы таў з мо ман ту ат ры ман ня
іх да да ты аб вяш чэн ня за дан няў на ўступ ным іспы це па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це.

201. Рас клад ус туп ных іспы таў, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб ных відаў мас тац тва
не паз ней чым за тыд зень да па чат ку іх пра вяд зен ня за цвярд жа ец ца кіраўніком гімназіі – ка -
лед жа мас тац тваў і да водзіцца да ве да ма асоб, якія вы ка залі жа дан не пры няць уд зел у кон -
кур се для ат ры ман ня ба за вай аду ка цыі, ся рэд няй аду ка цыі ў гэ тай гімназіі – ка лед жы мас -
тац тваў. Прозвішчы чле наў эк за ме на цый ных камісій у рас клад зе не ўказ ва юц ца. Для кож -
най гру пы ў дзень пра водзіцца адзін ус туп ны іспыт або пра вер ка здоль нас цяў у галіне асоб на -
га віду мас тац тва. Пра ця гласць пе ра пын ку паміж ус туп нымі іспы тамі і пра вер кай здоль нас -
цяў у галіне асоб на га віду мас тац тва павінна скла даць адзін або больш за адзін ка лян дар ны
дзень.

202. Па ра дак пра вяд зен ня ўступ на га іспы ту, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб на га віду
мас тац тва і рэ ка мен да цыі па вы ка нан ню пра па на ва ных за дан няў да вод зяц ца стар шы нёй эк -
за ме на цый най камісіі (або па да ру чэн ню стар шыні эк за ме на цый най камісіі іншым чле нам
эк за ме на цый най камісіі) да ве да ма асоб, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, пе рад па чат кам
ус туп на га іспы ту, пра веркі здоль нас цяў у галіне асоб на га віду мас тац тва.

203. Па кет з за дан нямі ад кры ва ец ца чле нам эк за ме на цый най камісіі ў дзень пра вяд зен -
ня ўступ на га іспы ту па ад па вед ным ву чэб ным прад ме це, пра веркі здоль нас цяў у галіне ад па -
вед на га віду мас тац тва ў пры сут насці асоб, якія зда юць гэ ты ўступ ны іспыт, пра ход зяць пра -
вер ку здоль нас цяў у галіне гэ та га віду мас тац тва.

204. Ад знакі, ат ры ма ныя асо бамі, якія пры ма юць уд зел у кон кур се, па выніках пра веркі
здоль нас цяў у галіне на ступ ных відаў мас тац тва: му зыч на-ха ра во га, му зыч на-інстру мен -
таль на га, тэ ат раль на га, ха рэа графічна га, аб вяш ча юц ца ў дзень пра вяд зен ня пра веркі здоль -
нас цяў у галіне ад па вед на га віду мас тац тва, а па выніках пра веркі здоль нас цяў у
галіне выяўлен ча га мас тац тва – у ад па вед насці з пунк там 107 дад зе на га Па ла жэн ня.

ГЛАВА 14
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ МІЖШКОЛЬНАГА ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧАГА КАМБІНАТА
 ПРАЦОЎНАГА НАВУЧАННЯ І ПРАФЕСІЯНАЛЬНАЙ АРЫЕНТАЦЫІ І ПРЫЁМУ Ў ЯГО

205. Міжшко ль ны ву чэб на-вы твор чы камбінат, ак ра мя ас ноўных функ цый у ад па вед -
насці з пунк там 27 ар ты ку ла 156 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, у па рад ку, вы зна -
ча ным за ка на даўствам, дад зе ным Па ла жэн нем, мо жа ажыц цяўляць:

арганiзацыю прафесiянальнай ары ен та цыі вуч няў;
ар ганіза цыю фа куль та тыўных за нят каў;
ар ганіза цыю гра мад ска ка рыс най пра цы;
пад рых тоўку вуч няў да ўсвя дом ле на га пра фесіяналь на га са ма вы зна чэн ня, пра даўжэн ня

аду ка цыі, пра цоўнай і гра мад скай дзей насці.
206. Аду ка цый ны пра цэс па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» пры рэ аліза цыі

зме сту аду ка цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі ажыц цяўля ец ца ў гру пах, на якія дзе ляц ца 
V–IX кла сы ў ад па вед насці з аб за цам другім пунк та 54 дад зе на га Па ла жэн ня. У сас таў кла са
мо гуць ува ходзіць вучнi ад ной або роз ных ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў
раё на (го ра да).

Вы ву чэн не ву чэб на га прад ме та «Пра цоўнае на ву чан не» пры рэ аліза цыі зме сту аду ка -
цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі ажыц цяўля ец ца за кошт ву чэб ных гадзін, што вы зна ча -
ны ты па вым ву чэб ным пла нам ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду на
яго вы ву чэн не. Гэ тыя ву чэб ныя гадзіны што год пе ра да юц ца міжшко ль на му ву чэб на-вы -
твор ча му камбіна ту ўста но вамі аду ка цыі, вучні якіх вы ву ча юць ву чэб ны прад мет «Пра -
цоўнае на ву чан не» ў гэ тым міжшко ль ным ву чэб на-вы твор чым камбіна це.
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207. З мэ тай пад рых тоўкі вуч няў да вы ба ру пра фесіі ра бо ча га (слу жа ча га) у міжшко ль -
ным ву чэб на-вы твор чым камбіна це на пра ця гу на ву чаль на га го да з вуч нямі VIII і IX кла саў
мо жа пра водзіцца дап ра фесіяналь ная пад рых тоўка.

Дап ра фесіяналь ная пад рых тоўка вуч няў ажыц цяўля ец ца ў гру пах, якія фарміру юц ца ў
па рад ку, вы зна ча ным дад зе ным Па ла жэн нем, і ар ганізу ец ца за кошт ву чэб ных гадзін, што
вы зна ча ны ву чэб ным пла нам ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду на пра -
вяд зен не фа куль та тыўных за нят каў.

На кож ную гру пу вуч няў VIII і IX кла саў пры ар ганіза цыі дап ра фесіяналь най пад рых -
тоўкі вы дзя ля юц ца ву чэб ныя гадзіны на тыд зень у рам ках коль касці ву чэб ных гадзін, пра -
дуг лед жа най ад па вед най ву чэб най пра гра май фа куль та тыўных за нят каў па ас но вам вы бару
пра фесіі, але не больш за 2 ву чэб ныя гадзіны на тыд зень для вуч няў VIII кла са, а для вуч няў
IX кла са – не больш за 4 ву чэб ныя гадзіны. Гэ тыя ву чэб ныя гадзіны што год пе ра да юц ца
міжшко ль на му ву чэб на-вы твор ча му камбіна ту ўста но вамі аду ка цыі, вучні якіх пра ход зяць
дап ра фесіяналь ную пад рых тоўку ў гэ тым міжшко ль ным ву чэб на-вы твор чым камбіна це.

208. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад -
рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых) ажыц цяўля ец ца ў ву чэб ных гру пах, на паўняль насць якіх у
ад па вед насці з ча ст кай дру гой пунк та 4 ар ты ку ла 250 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка -
цыі не павінна пе ра вы шаць 20 слу ха чоў.

209. Пры за сва енні зме сту аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо -
чых (слу жа чых) вы ка ры стоўва ец ца ву чэб на-пра грам ная да ку мен та цыя аду ка цый най пра -
гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых), якая вы зна ча на пунк там 5 ар ты -
ку ла 255 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.

Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых -
тоўкі ра бо чых (слу жа чых) ажыц цяўля ец ца за кошт ву чэб ных гадзін, што вы зна ча ны ву чэб -
ным пла нам ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду на пра вяд зен не фа куль -
та тыўных за нят каў. Коль касць ву чэб ных гадзін вы зна ча ец ца ў рам ках коль касці ву чэб ных
гадзін, пра дуг лед жа ных ты па вымі ву чэб нымі пла намі па пра фесіях, але не больш за 6 ву чэб -
ных гадзін на тыд зень.

210. У вы пад ку вы ка ры стан ня ў міжшко ль ным ву чэб на-вы твор чым камбіна це ву чэб ных
пла наў па пра фесіях «Вадзіцель ко ла вых трак та роў ка тэ го рыі «А», «Вадзіцель ме ханічных
транс парт ных срод каў ка тэ го рыі «В», «Вадзіцель ме ханічных транс парт ных срод каў ка тэ -
го рыі «В» і «С» за сна вальнікам да дат ко ва вы дзя ля юц ца ву чэб ныя гадзіны на пра вяд зен -
не прак тыч ных ву чэб ных за нят каў па ву чэб ных дыс цыплінах «Вад жэн не трак та роў», «Ва-
джэн не аўта мабіля», што вы зна ча ны ты па вымі ву чэб нымі пла намі па пра фесіях «Вадзіцель
ко ла вых трак та роў ка тэ го рыі «А», «Вадзіцель ме ханічных транс парт ных срод каў ка тэ го рыі
«В», «Вадзіцель ме ханічных транс парт ных срод каў ка тэ го рыі «В» і «С».

211. Кіраўнік міжшко ль на га ву чэб на-вы твор ча га камбіна та пры мае ра шэнні па ўзгад -
нен ню з за сна вальнікам:

аб фарміра ванні кан тын ген ту вуч няў V–IX кла саў для ажыц цяўлен ня аду ка цый на га пра -
цэ су па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» пры рэ аліза цыі зме сту аду ка цый най
пра гра мы ба за вай аду ка цыі на пад ста ве пра па ноў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі
іншых відаў з улікам па жа дан няў вуч няў i наяўнасці заяў іх за кон ных прад стаўнікоў;

аб фарміра ванні кан тын ген ту вуч няў VІІІ і IX кла саў для ажыц цяўлен ня дапрафесiянальнай 
пад рых тоўкі пры рэ аліза цыі зме сту аду ка цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі на пад ста ве пра -
па ноў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў з улікам па жа дан няў вуч няў i
наяўнасці заяў iх за кон ных прад стаўнікоў;

аб вы ба ры ты па вых ву чэб ных пла наў па пра фесіях для рас пра цоўкі ад па вед ных ву чэб -
ных пла наў міжшко ль на га ву чэб на-вы твор ча га камбіна та па пра фесіях з улікам пра па ноў
камітэ та па пра цы, за ня тасці і са цы яль най аба ро не аб лас ных і Мінска га га рад ско га вы ка -
наўчых камітэ таў, уп раўлен няў (адд зе лаў) па пра цы, за ня тасці і са цы яль най аба ро не га -
радскіх (ра ён ных) вы ка наўчых камітэ таў, зацікаўле ных ар ганіза цый і маг чы мас цяў
міжшко ль на га ву чэб на-вы твор ча га камбіна та;

аб фарміра ванні кан тын ген ту слу ха чоў ву чэб ных груп для за сва ен ня зме сту аду ка цый най
пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых) з ліку вуч няў Х–ХІ (ХІІ) кла саў
на пад ста ве пра па ноў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў з улікам па жа дан няў 
вуч няў i наяўнасці іх заяў, заяў за кон ных прад стаўнікоў не паўна летніх вуч няў.

212. Коль касць кла саў, груп, ву чэб ных груп у міжшко ль ных ву чэб на-вы твор чых камбіна -
тах вы зна ча ец ца па спісач ным сас та ве вуч няў, слу ха чоў на па ча так на ву чаль на га го да.

213. Фор мы выніко вай атэ ста цыі і па ра дак ацэнкі вынікаў ву чэб най дзей насці вуч няў
пры за сва енні зме сту аду ка цый най пра гра мы пра фесійнай пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых) 
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вы зна ча юц ца Па ла жэн нем аб бес пе ра пын ным пра фесіяналь ным на ву чанні па пра фесіях ра -
бо чых, за цверд жа ным пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 15 ліпе ня 2011 г.
№ 954 «Об от дель ных во про сах до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 86, 5/34189).

214. Міжшко ль ны ву чэб на-вы твор чы камбінат мо жа ажыц цяўляць гра мад ска ка рыс -
ную пра цу вуч няў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі раё на (го ра да). Для пра вяд зен ня гэ -
тай ра бо ты вы ка ры стоўва юц ца ву чэб ныя гадзіны, што вы зна ча ны аб за цам адзінац ца тым
пунк та 77 дад зе на га Па ла жэн ня, якія мо гуць што год пе ра да вац ца міжшко ль ным ву чэб -
на-вы твор чым камбіна там ус та но вамі агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед ных відаў.

215. Пры ём асоб з ліку вуч няў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў раё на
(го ра да) у міжшко ль ны ву чэб на-вы твор чы камбінат ажыц цяўля ец ца на пад ста ве:

заяў за кон ных прад стаўнікоў вуч няў V–IX кла саў для за сва ен ня вуч нямі зме сту ву чэб -
най пра гра мы па ву чэб ным прад ме це «Пра цоўнае на ву чан не» пры рэ аліза цыі аду ка цый най
пра гра мы ба за вай аду ка цыі;

заяў за кон ных прад стаўнікоў вуч няў VІІІ і IX кла саў для дап ра фесіяналь най пад рых -
тоўкі пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі;

заяў вуч няў, заяў за кон ных прад стаўнікоў не паўна летніх вуч няў Х і ХІ (ХІІ) кла саў для
за сва ен ня зме сту аду ка цый най пра гра мы пра фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа -
чых).

Зая вы па да юц ца не паз ней за 28 жніўня го да прыё му.
216. Кіраўнік міжшко ль на га ву чэб на-вы твор ча га камбіна та вы дае за гад аб прыё ме

(залічэнні) асоб у лік вуч няў, слу ха чоў міжшко ль на га ву чэб на-вы твор ча га камбіна та пра -
цоўна га на ву чан ня і пра фесіяналь най ары ен та цыі не паз ней за 31 жніўня го да прыё му.

ГЛАВА 15
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ МІЖШКОЛЬНАГА ЦЭНТРА 

ДАПРЫЗЫЎНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ І ПРЫЁМУ Ў ЯГО

217. Міжшко ль ны цэнтр дап ры зыўнай пад рых тоўкі, ак ра мя ас ноўных функ цый у ад па -
вед насці з пунк там 28 ар ты ку ла 156 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, у па рад ку, вы -
зна ча ным за ка на даўствам, дад зе ным Па ла жэн нем, мо жа ажыц цяўляць:

ва ен на-пат рыя тыч нае вы ха ван не вуч няў;
пад рых тоўку вуч няў да служ бы ва Уз брое ных Сілах Рэс публікі Бе ла русь, іншых вой сках

і воінскіх фарміра ван нях Рэс публікі Бе ла русь, ор га нах ўнут ра ных спраў, ор га нах і пад раз-
дзя лен нях па над звы чай ных сітуа цы ях;

пад рых тоўку вуч няў да ўсвя дом ле на га пра фесіяналь на га са ма вы зна чэн ня, пра даўжэн ня
аду ка цыі, пра цоўнай і гра мад скай дзей насці.

Міжшко ль ны цэнтр дап ры зыўнай пад рых тоўкі ў сва ёй дзей насці ўза емад зейнічае з ра ён -
ным (гарадскiм) ва ен ным каміса рыя там, ра ён ным (гарадскiм) шта бам гра мад зян скай аба ро -
ны, ра ён най (га рад ской) ар ганіза цы яй ДА СА АФ, ус та но вамі аду ка цыі, якія ажыц цяўля юць
пад рых тоўку кад раў па спе цы яль нас цях (накірун ках спе цы яль нас цей, спе цы яліза цы ях)
для Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, іншых вой скаў і воінскіх фарміра ван няў Рэс публікі 
Бе ла русь, воінскімі час цямі і пад разд зя лен нямі Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, унут ра -
ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь, Міністэр ст ва па над звы -
чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь і Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та Рэс публікі Бе -
ла русь, ус та но вамі агуль най ся рэд няй аду ка цыі раё на (го ра да).

218. Аду ка цый ны пра цэс па ву чэб ным прад ме це «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых -
тоўка» пры рэ аліза цыі зме сту аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі ў міжшко ль ным
цэн тры дап ры зыўнай пад рых тоўкі ажыц цяўля ец ца ў гру пах, на якія дзе ляц ца Х і ХІ кла сы ў 
ад па вед насці з аб за цам трэцім пунк та 54 дад зе на га Па ла жэн ня. У сас таў кла са мо гуць ува -
ходзіць вучнi ад ной або роз ных ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў раё на (го -
ра да).

Вы ву чэн не ву чэб на га прад ме та «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка» пры рэ -
аліза цыі зме сту аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі ажыц цяўля ец ца за кошт ву чэб -
ных гадзін, што вы зна ча ны ты па вым ву чэб ным пла нам ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка -
цыі ад па вед на га віду на яго вы ву чэн не. Гэ тыя ву чэб ныя гадзіны што год пе ра да юц ца
міжшко ль на му цэн тру дап ры зыўнай пад рых тоўкі ўста но вамі аду ка цыі, вучні якіх вы ву ча -
юць ву чэб ны прад мет «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка» ў гэ тым міжшко ль ным
цэн тры дап ры зыўнай пад рых тоўкі.

219. З мэ тай ва ен на-пат рыя тыч на га вы ха ван ня вуч няў у міжшко ль ным цэн тры дап ры -
зыўнай пад рых тоўкі мо гуць пра водзіцца фа куль та тыўныя за няткі ў ад па вед насці з ву чэб -
нымі пра гра мамі фа куль та тыўных за нят каў ва ен на-пат рыя тыч най накіра ва насці пры рэ -
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аліза цыі зме сту аду ка цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі, аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй 
аду ка цыі. Яны ар ганізу юц ца за кошт ву чэб ных гадзін, што вы зна ча ны ву чэб ным пла нам
 установы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад па вед на га віду на пра вяд зен не фа куль та тыўных за -
нят каў.

Гру пы для ар ганіза цыі фа куль та тыўных за нят каў ва ен на-пат рыя тыч най накіра ва насці
фарміру юц ца ў па рад ку, вы зна ча ным дад зе ным Па ла жэн нем.

220. Кіраўнік міжшко ль на га цэн тра дап ры зыўнай пад рых тоўкі пры мае ра шэнні па
ўзгад нен ню з за сна вальнікам:

аб фарміра ванні кан тын ген ту вуч няў X і ХІ кла саў для ажыц цяўлен ня аду ка цый на га
пра цэ су па ву чэб ным прад ме це «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка» пры рэ аліза цыі 
аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі на пад ста ве пра па ноў ус та ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі іншых відаў з улікам па жа дан няў вуч няў на пад ста ве заяў іх за кон ных прад -
стаўнікоў;

аб фарміра ванні кан тын ген ту вуч няў для за сва ен ня зме сту ву чэб ных пра грам фа куль та -
тыўных за нят каў ва ен на-пат рыя тыч най накіра ва насці пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра -
мы ба за вай аду ка цыі, аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі на пад ста ве пра па ноў ус та -
ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў з улікам па жа дан няў вуч няў на пад ста ве заяў
іх за кон ных прад стаўнікоў;

аб па рад ку пра вяд зен ня ву чэб на-па ля вых збо раў (ме ды цын скай прак тыкі) з юна камі
(дзяўча тамі) X кла саў.

221. Коль касць кла саў, груп у міжшко ль ным цэн тры дап ры зыўнай пад рых тоўкі вы зна -
ча ец ца па спісач ным сас та ве вуч няў на па ча так на ву чаль на га го да.

222. Пры ём асоб з ліку вуч няў ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі іншых відаў раё на
(го ра да) у міжшко ль ны цэнтр дап ры зыўнай пад рых тоўкі ажыц цяўля ец ца на пад ста ве заяў
за кон ных прад стаўнікоў вуч няў X і ХІ кла саў для за сва ен ня вуч нямі зме сту ву чэб най пра гра -
мы па ву чэб ным прад ме це «Дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка» пры рэ аліза цыі аду -
ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі, а так са ма на пад ста ве заяў за кон ных прад стаўнікоў
вуч няў V–IX кла саў для за сва ен ня вуч нямі зме сту ву чэб ных пра грам фа куль та тыўных за -
нят каў ва ен на-пат рыя тыч най накіра ва насці пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы ба за вай 
аду ка цыі, аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі.

Зая вы па да юц ца не паз ней за 28 жніўня го да прыё му.
223. Кіраўнік міжшко ль на га цэн тра дап ры зыўнай пад рых тоўкі вы дае за гад аб прыё ме

(залічэнні) асоб у лік вуч няў міжшко ль на га цэн тра дап ры зыўнай пад рых тоўкі не паз ней
за 31 жніўня го да прыё му.

ГЛАВА 16
ПАДРЫХТОЎКА ДЗЯЦЕЙ ДА НАВУЧАННЯ НА I СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

224. Па жа данні за кон ных прад стаўнікоў дзя цей, у тым ліку дзя цей, якія не ас вой ва юць
аду ка цый ную пра гра му да шко ль най аду ка цыі ва ўста но вах да шко ль най аду ка цыі або ў яс -
лях-са дах – па чат ко вых шко лах, дзіця чых са дах – па чат ко вых шко лах, яс лях-са дах – ба за -
вых шко лах, дзіця чых са дах – ба за вых шко лах, яс лях-са дах – ся рэдніх шко лах, дзіця чых
са дах – ся рэдніх шко лах, ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо гуць ажыц цяўляцць пад -
рых тоўку іх дзя цей да на ву чан ня на I сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

225. Пад рых тоўка дзя цей да на ву чан ня на I сту пені агуль най ся рэд няй аду ка цыі ажыц -
цяўля ец ца ўста но вай агуль най ся рэд няй аду ка цыі на спе цы яль на ар ганіза ва ных за нят ках з
дзецьмі (да лей – за няткі), а так са ма праз ака зан не за кон ным прад стаўнікам дзя цей кан суль -
та цый най да па могі (да лей – кан суль та цыі).

226. Пра вяд зен не за нят каў, кан суль та цый накіра ва на на за бес пя чэн не са цы яліза цыі
дзя цей у ка лек ты ве ад на го дак і да рос лых, фарміра ван не ас ноў га тоўнасці да на ву чан ня на
I ступені агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

227. Для пра вяд зен ня за нят каў фарміру юц ца гру пы, на паўняль насць якіх скла дае
не больш за 20 дзя цей.

228. За няткі і кан суль та цыі пра во дзяц ца пад час канікул, у тым ліку і летніх канікул.
Тэрміны і пра ця гласць іх пра вяд зен ня, коль касць груп вы зна ча юц ца кіраўніком ус та но -

вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
229. Рас клад за нят каў, кан суль та цый за цвярд жа ец ца кіраўніком ус та но вы агуль най ся -

рэд няй аду ка цыі і да водзіцца да ве да ма за кон ных прад стаўнікоў дзя цей.
230. За няткі, кан суль та цыі пра во дзяць пе да гагічныя ра ботнікі ўста но вы агуль най ся -

рэд няй аду ка цыі ў ме жах іх пра цоўна га ча су з улікам ус та ноўле на га аб’ёму пе да гагічнай на -
грузкі.
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Да да так
да Палажэння аб установе
агульнай сярэдняй адукацыі

Фор ма

__________________________________
(най мен не ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі, ну мар

аўды то рыі, у якой пра водзіцца пра вер ка здоль нас цяў
асо бы ў галіне асоб на га віду мас тац тва)

Картка ўзроўню здольнасцяў асобы ў галіне асобнага віду мастацтва

___________________________________________________________________________
(прозвішча, улас нае імя, імя па баць ку асо бы (калі та кое ма ец ца)

___________________________________________________________________________
(галіна асоб на га віда мас тац тва)

___________________________________________________________________________
(дата пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў асо бы)

___________________________________________________________________________
(пра ця гласць пра вяд зен ня пра веркі здоль нас цяў асо бы)

Вынікі выяўлен ня ўзроўню здоль нас цяў асо бы:

№
п/п

Пе ралік за дан няў, якія вы ка ры стоўва юц ца
пры пра вер цы здоль нас цяў асо бы ў галіне ___________ мас тац тва

Уз ро вень здоль нас цяў асо бы
ў галіне асоб на га віду мас тац тва

(не аб ход нае пад крэсліць)
Рэ ка мен да цыі

1 Вы сокі
Ся рэдні
Нізкі

2 Вы сокі
Ся рэдні
Нізкі

…

___________________________________________________________________________
(прозвішча, улас нае імя, імя па баць ку (калі та кое ма ец ца) і подпіс стар шыні

___________________________________________________________________________
і чле наў эк за ме на цый най камісіі, якая пра водзіла пра вер ку здоль нас цяў асо бы)

Аз на ём ле ны(а) _____________________________________________________________
(подпіс, прозвішча, ініцыя лы за кон на га прад стаўніка асо бы)

Кіраўнік ус та но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі __________________________________
(подпіс, прозвішча, ініцыя лы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2012 г. № 76

8/25225
(05.04.2012)

8/25225О не ко то рых ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2006 г. № 1220

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой пунк та 10 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле -
ния об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми кон тро ля за дея тель но стью ор га нов и уч ре ж де ний, ис -
пол няю щих на ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2006 г. № 1220, и пунк та 11 По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му ан ке ты для про ве де ния ан ке ти ро ва ния лиц, со дер жа щих ся в ис пра -
ви тель ных уч ре ж де ни ях от кры то го ти па, аре ст ных до мах, ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях,
след ст вен ных изо ля то рах, вы пол няю щих функ ции ис пра ви тель ных уч ре ж де ний в от но ше -
нии осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, ос тав лен ных в след ст вен ных изо ля то рах для вы пол не -
ния ра бот по хо зяй ст вен но му об слу жи ва нию, со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти
Ми ни ст ра внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Шу не вич
26.03.2012
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При ло же ние
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
28.03.2012 № 76

Фор ма

Анкета для проведения анкетирования лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях открытого типа, 

арестных домах, исправительных учреждениях, следственных изоляторах, 
выполняющих функции исправительных учреждений в отношении осужденных 

к лишению свободы, оставленных в следственных изоляторах для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию

На зва ние и тип уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние и иные меры уго лов ной от вет ст вен но -
сти (да лее – уч ре ж де ние) _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Со блю де ние ус та нов лен ных тре бо ва ний ус ло вий со дер жа ния:
1.1. со блю да ет ся ли в от но ше нии Вас ус та нов лен ная нор ма жи лой площади?
а) со блю да ет ся; б) не знаю; в) не со блю да ет ся (ука жи те кон крет но)

___________________________________________________________________________
1.2. пре дос тав ле но ли Вам ин ди ви ду аль ное спаль ное ме сто и по стель ные при над леж но сти?
а) пре дос тав ле ны; б) не пре дос тав ле ны; в) иное (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
2. На Ваш взгляд, со блю да ют ся ли в уч ре ж де нии са ни тар но-ги гие ни че ские требования?
а) со блю да ют ся пол но стью; б) со блю да ют ся час тич но (ука жи те, что кон крет но); в) иное (ука жи те,
что кон крет но)

___________________________________________________________________________
3. Обес пе чи ва ет ся ли воз мож ность ре гу ляр но го по се ще ния бани и сме на по стель но го белья?
а) обес пе чи ва ет ся; б) не обес пе чи ва ет ся (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
4. Обес пе чи ва ет ся ли в уч ре ж де нии по ря док вы да чи не об хо ди мых средств лич ной ги гие ны и
пред ме тов пер вой необходимости?
а) обес пе чи ва ет ся; б) обес пе чи ва ет ся не пол но стью (ука жи те, что кон крет но); в) не обес пе чи ва ет -
ся (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
5. На Ваш взгляд, со блю да ют ся ли ус та нов лен ные для осу ж ден ных нор мы питания?
а) со блю да ют ся; б) не знаю; в) не со блю да ют ся (ука жи те кон крет но)

___________________________________________________________________________
6. Как Вы оце ни вае те ка че ст во при го тов ле ния пищи в сто ло вой уч ре ж де ния?
а) хо ро шее; б) удов ле тво ри тель ное (ука жи те, что мож но улуч шить); в) не удов ле тво ри тель ное (ука -
жи те кон крет но, в чем это вы ра жа ет ся)

___________________________________________________________________________
7. Обес пе чи ва ет ся ли пра во на ох ра ну здо ро вья, вклю чая по лу че ние ме ди цин ской и иной по -
мо щи (свое вре мен ность ока за ния ме ди цин ской по мо щи, на ли чие не об хо ди мых ле кар ст вен -
ных средств и т.д.)?
а) обес пе чи ва ет ся; б) обес пе чи ва ет ся не пол но стью (ука жи те, что кон крет но); в) не обес пе чи ва ет -
ся (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
8. Име лись ли в от но ше нии Вас фак ты про яв ле ния со сто ро ны со труд ни ков уч ре ж де ния жес -
то ко го, бес че ло веч но го либо уни жаю ще го дос то ин ст во об ра ще ния (не пра во мер но го, по Ва -
ше му мне нию, при ме не ния фи зи че ской силы, спе ци аль ных средств, иных мер при ну ж де -
ния)?
а) не име лись; б) име лись (ука жи те кон крет но, в чем это вы ра зи лось)

___________________________________________________________________________
9. Обес пе чи ва ет ся ли в уч ре ж де нии тру до вая за ня тость осужденных?
а) обес пе чи ва ет ся; б) обес пе чи ва ет ся не пол но стью (ука жи те, что кон крет но); в) не обес пе чи ва ет -
ся (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
10. Соз да ны ли не об хо ди мые ус ло вия для по лу че ния осу ж ден ны ми образования?
а) соз да ны; б) за труд ня юсь от ве тить; в) не соз да ны (ука жи те кон крет но)

___________________________________________________________________________
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11. Обес пе чи ва ет ся ли в уч ре ж де нии дос туп к ин фор ма ции о пра вах и обя зан но стях осу ж ден -
ных, по ряд ке и ус ло ви ях отбывания наказания?
а) обес пе чи ва ет ся; б) обес пе чи ва ет ся не пол но стью (ука жи те, что кон крет но); в) не обес пе чи ва ет -
ся (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
12. Дос та точ ны ли, на Ваш взгляд, имею щие ся в уч ре ж де нии воз мож но сти для са мо вос пи та -
ния (биб лио те ка, те ле ви зор, ра дио, круж ки по ин те ре сам, дру гое), а так же для за ня тий фи зи -
че ской куль ту рой и спор том (наличие оборудованных площадок)?
а) дос та точ ны; б) не дос та точ ны (ука жи те, что кон крет но); в) иное (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
13. Обес пе че на ли в уч ре ж де нии воз мож ность при об ре те ния в ма га зи не (ларь ке) про дук тов
пи та ния, пред ме тов пер вой не об хо ди мо сти и дру гих промышленных товаров?
а) обес пе че на пол но стью; б) обес пе че на час тич но; в) иное (ука жи те, что кон крет но)

___________________________________________________________________________
14. Со блю да ет ся ли по ря док вы да чи по сы лок, пе ре дач, бан де ро лей и мел ких пакетов?
а) со блю да ет ся пол но стью; б) со блю да ет ся час тич но (ука жи те, что кон крет но); в) иное (ука жи те,
что кон крет но)

___________________________________________________________________________
15. Име ют ся ли в от но ше нии Вас иные на ру ше ния ус ло вий со дер жа ния и со блю де ния прав
осу ж ден но го (ука жи те, что кон крет но)?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мар та 2012 г. № 124

8/25226
(05.04.2012)

8/25226Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту бан ков ских
опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми в
бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых организациях
Республики Беларусь

На ос но ва нии аб за ца два дцать вто ро го ста тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту бан ков ских опе ра ций с
дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 

2009 г. № 86 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту бан ков ских опе ра ций с
дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 92, 8/20730);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 де каб ря 2009 г. № 416 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та ди рек то ров На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2008 г. № 412 и от 27 мар та 2009 г. № 86» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 303, 8/21705).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1  июля 2012 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
21.03.2012 № 124

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету банковских операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по со вер ше нию
бан ка ми бан ков ских опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
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Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2004 г. № 186 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 5, 8/11916), Ин ст рук ци ей
по со вер ше нию бан ков ских опе ра ций с дра го цен ны ми кам ня ми на внут рен нем рын ке Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2007 г. № 207 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 300, 8/17576), и оп ре де ля ет для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки) по ря док от ра же ния в бух гал -
тер ском уче те бан ков ских опе ра ций (да лее – опе ра ций) с дра го цен ны ми ме тал ла ми (бан ков -
ски ми слит ка ми, мер ны ми слит ка ми, мо не та ми) и дра го цен ны ми кам ня ми (ат те сто ван ны ми 
брил ли ан та ми).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
Ин ст рук ци ей по со вер ше нию бан ка ми бан ков ских опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми, Ин -
ст рук ци ей по со вер ше нию бан ков ских опе ра ций с дра го цен ны ми кам ня ми на внут рен нем
рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ин ст рук ци ей о по ряд ке от кры тия и ве де ния сче тов в дра го цен -
ных ме тал лах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ап ре ля 2006 г. № 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 70, 8/14306).

3. При об ре тае мые бан ком и кли ен том у бан ка дра го цен ные ме тал лы в ви де бан ков ских
слит ков, а так же пе ре оце ни вае мые по ме ре из ме не ния учет ных цен со глас но при ня той учет -
ной по ли ти ке бан ка дра го цен ные ме тал лы в ви де мер ных слит ков и мо нет (да лее – пе ре оце ни -
вае мые мер ные слит ки, пе ре оце ни вае мые мо не ты) при ни ма ют ся к бух гал тер ско му уче ту по
учет ной це не, дей ст вую щей на да ту со вер ше ния опе ра ции.

При об ре тае мые бан ком дра го цен ные ме тал лы в ви де мер ных слит ков и мо нет, за ис клю -
че ни ем пе ре оце ни вае мых мер ных слит ков, пе ре оце ни вае мых мо нет, при ни ма ют ся к бух гал -
тер ско му уче ту по це не при об ре те ния.

При об ре тае мые кли ен том у бан ка дра го цен ные ме тал лы в ви де мер ных слит ков и мо нет,
за ис клю че ни ем пе ре оце ни вае мых мер ных слит ков, пе ре оце ни вае мых мо нет, при ни ма ют ся
к бух гал тер ско му уче ту по стои мо сти их спи са ния, оп ре де ляе мой бан ком при их про да же
кли ен ту в со от вет ст вии с ча стью треть ей пунк та 12 на стоя щей Ин ст рук ции.

Дра го цен ные кам ни при ни ма ют ся к бух гал тер ско му уче ту по це не при об ре те ния.
4. При не сов па де нии да ты за клю че ния сдел ки ку п ли-про да жи дра го цен ных ме тал лов

и (или) дра го цен ных кам ней с да той их по сту п ле ния (вы бы тия) и (или) с да той по сту п ле ния
(пе ре чис ле ния) де неж ных средств обя за тель ст ва и тре бо ва ния, воз ни каю щие ме ж ду бан ком
и На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк), бан ка ми, бан -
ка ми и их кли ен та ми, вы те каю щие из дан ной сдел ки, от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по
при хо ду со от вет ст вую щих вне ба лан со вых сче тов 9935 «Обя за тель ст ва по опе ра ци ям с дра го -
цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»*, 9936 «Тре бо ва ния по опе ра ци ям с дра го -
цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».

Тре бо ва ния по по лу че нию де неж ных средств за про да вае мые дра го цен ные ме тал лы, дра -
го цен ные кам ни и обя за тель ст ва по пе ре чис ле нию де неж ных средств за при об ре тае мые дра -
го цен ные ме тал лы, дра го цен ные кам ни от ра жа ют ся в сум мах, оп ре де лен ных до го во ром.

Тре бо ва ния по по лу че нию при об ре тае мых дра го цен ных ме тал лов в ви де бан ков ских
слит ков, пе ре оце ни вае мых мер ных слит ков, пе ре оце ни вае мых мо нет и обя за тель ст ва по по -
став ке про да вае мых ука зан ных дра го цен ных ме тал лов от ра жа ют ся по учет ной це не дра го -
цен но го ме тал ла.

Тре бо ва ния по по лу че нию при об ре тае мых дра го цен ных ме тал лов, за ис клю че ни ем дра го -
цен ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков, пе ре оце ни вае мых мер ных слит ков, пе ре оце ни -
вае мых мо нет, дра го цен ных кам ней, и обя за тель ст ва по по став ке про да вае мых ука зан ных дра -
го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней от ра жа ют ся в сум мах, оп ре де лен ных до го во ром.

Обя за тель ст ва и тре бо ва ния спи сы ва ют ся по рас хо ду дан ных вне ба лан со вых сче тов при
их ис пол не нии или пре кра ще нии их дей ст вия.

Ес ли да та за клю че ния сдел ки ку п ли-про да жи дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен -
ных кам ней сов па да ет с да той их по сту п ле ния (вы бы тия) и (или) с да той по сту п ле ния (пе ре -
чис ле ния) де неж ных средств, то обя за тель ст ва и тре бо ва ния сто рон, вы те каю щие из дан ной
сдел ки, на вне ба лан со вых сче тах не от ра жа ют ся.

5. По ря док от ра же ния в бух гал тер ском уче те рас че тов ме ж ду фи лиа ла ми (от де ле ния ми)
бан ка, ме ж ду бан ком и его фи лиа ла ми (от де ле ния ми) по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал -
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* Сче та ука за ны в со от вет ст вии с пла ном сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и ука за -
ния ми по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же ни ям 1
и 2 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283
«О ве де нии бух гал тер ско го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 172, 8/13232).



ла ми и опе ра ци ям с дра го цен ны ми кам ня ми оп ре де ля ет ся бан ка ми са мо стоя тель но с уче том
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва и на стоя щей Ин ст рук ции.

6. В за ви си мо сти от объ е ма и ви да со вер шае мых опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми и
опе ра ций с дра го цен ны ми кам ня ми, а так же осо бен но стей ор га ни за ци он ной струк ту ры бан -
ки раз ра ба ты ва ют ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты по бух гал тер ско му уче ту опе ра -
ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми и опе ра ций с дра го цен ны ми кам ня ми в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

7. При об ре тен ные дра го цен ные ме тал лы от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те на ба лан со -
вых сче тах груп пы 13 «Дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни»: 1300 «Зо ло то»,
1302 «Про чие дра го цен ные ме тал лы» – при при об ре те нии на лич ных дра го цен ных ме тал лов;
1310 «Кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в На цио наль ном бан ке»,
1311 «Кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в бан ках-ре зи ден тах», 1312 «Кор -
рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в бан ках-не ре зи ден тах» – при при об ре те нии
пу тем без на лич но го пе ре во да дра го цен ных ме тал лов; 139Х «Обез ли чен ные ме тал ли че ские
сче та кли ен тов» – при по куп ке кли ен том дра го цен ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков с
ус ло ви ем их за чис ле ния на обез ли чен ный ме тал ли че ский счет кли ен та; 134X, 136X, 138X –
от дель ные ли це вые сче та по уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи тов) в дра го цен ных ме тал лах – 
при по куп ке кли ен том дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков с ус ло ви ем их за чис ле -
ния на вклад ной ме тал ли че ский счет кли ен та.

При при об ре те нии бан ком дра го цен ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков, пе ре оце ни -
вае мых мер ных слит ков, пе ре оце ни вае мых мо нет раз ни ца ме ж ду це ной при об ре те ния и
учет ной це ной от но сит ся на ба лан со вые сче та 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми
ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми» или 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме -
тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».

8. Дра го цен ные ме тал лы, при ни мае мые в бан ков ский вклад (де по зит) или на обез ли чен ные
ме тал ли че ские сче та, от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те на ба лан со вых сче тах групп 134
«Вкла ды (де по зи ты) до вос тре бо ва ния в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях бан ков и
кли ен тов», 136 «Сроч ные вкла ды (де по зи ты) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях
бан ков и кли ен тов», 138 «Ус лов ные вкла ды (де по зи ты) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных
кам нях бан ков и кли ен тов», 139 «Обез ли чен ные ме тал ли че ские сче та кли ен тов».

Дра го цен ные ме тал лы, раз ме щае мые в бан ков ский вклад (де по зит), от ра жа ют ся в бух -
гал тер ском уче те на ба лан со вых сче тах групп 133 «Вкла ды (де по зи ты) до вос тре бо ва ния в
дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях, раз ме щен ные в бан ках», 135 «Сроч ные вкла -
ды (де по зи ты) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях, раз ме щен ные в бан ках»,
137 «Ус лов ные вкла ды (де по зи ты) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях, раз ме -
щен ные в бан ках».

9. При по пол не нии кор рес пон дент ских сче тов бан ка в дра го цен ных ме тал лах с по став кой 
на лич ных дра го цен ных ме тал лов ис поль зу ют ся ба лан со вые сче та 1301 «Зо ло то в пу ти»
и 1303 «Про чие дра го цен ные ме тал лы в пу ти».

10. Дра го цен ные ме тал лы от ра жа ют ся в ба лан се бан ка в бе ло рус ских руб лях.
Ана ли ти че ский учет дра го цен ных ме тал лов осу ще ст в ля ет ся в двой ной оцен ке по ка ж до -

му на име но ва нию дра го цен но го ме тал ла: в стои мо ст ной оцен ке дра го цен ных ме тал лов в бе -
ло рус ских руб лях и в еди ни цах ко ли че ст вен но го уче та мас сы, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом.

11. Бан ки пе ре оце ни ва ют дра го цен ные ме тал лы, учи ты вае мые на ба лан со вых сче тах и
вне ба лан со вых сче тах 99353 «Обя за тель ст ва по по став ке про да вае мых дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней», 99363 «Тре бо ва ния по по лу че нию при об ре тае мых дра го цен ных
ме тал лов и дра го цен ных кам ней», в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ре зуль тат пе ре оцен ки дра го цен ных ме тал лов, учи ты вае мых на ба лан со вых сче тах, от ра -
жа ет ся в бух гал тер ском уче те по со от вет ст вую щим ба лан со вым сче там в кор рес пон ден ции с
ба лан со вым сче том 6931 «Пе ре оцен ка ста тей ба лан са в дра го цен ных ме тал лах». Саль до ба -
лан со во го сче та 6931 «Пе ре оцен ка ста тей ба лан са в дра го цен ных ме тал лах» от но сит ся на ба -
лан со вые сче та по уче ту до хо дов (8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и
дра го цен ны ми кам ня ми») или рас хо дов (9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме -
тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми») с пе рио дич но стью, ус та нов лен ной бан ком са мо стоя -
тель но, и обя за тель но в по след ний ра бо чий день ме ся ца, что оп ре де ля ет ся в учет ной по ли ти -
ке бан ка. Ре зуль тат пе ре оцен ки дра го цен ных ме тал лов от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
сле дую щим об ра зом:

Де бет (да лее – Д-т) 6931 «Пе ре оцен ка ста тей ба лан са в дра го цен ных ме тал лах»
Кре дит (да лее – К-т) 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен -

ны ми кам ня ми»
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ли бо
Д-т 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 6931 «Пе ре оцен ка ста тей ба лан са в дра го цен ных ме тал лах».
Ре зуль тат пе ре оцен ки дра го цен ных ме тал лов, учи ты вае мых на вне ба лан со вых сче тах,

от ра жа ет ся по при хо ду и рас хо ду дан ных вне ба лан со вых сче тов.
12. Фи нан со вый ре зуль тат от про да жи дра го цен ных ме тал лов оп ре де ля ет ся в день их вы -

бы тия (спи са ния дра го цен ных ме тал лов со сче тов бух гал тер ско го уче та, за чис ле ния при об -
ре тае мых кли ен том у бан ка дра го цен ных ме тал лов на обез ли чен ный, вклад ной ме тал ли че -
ский счет кли ен та бан ка) как раз ни ца ме ж ду це ной про да жи и стои мо стью спи са ния дра го -
цен ных ме тал лов.

Стои мо стью спи са ния по бан ков ским слит кам, пе ре оце ни вае мым мер ным слит кам, пе ре -
оце ни вае мым мо не там яв ля ет ся учет ная це на на да ту со вер ше ния опе ра ции.

Стои мость спи са ния по мер ным слит кам, мо не там, за ис клю че ни ем пе ре оце ни вае мых мер -
ных слит ков, пе ре оце ни вае мых мо нет, оп ре де ля ет ся бан ком ис хо дя из при ня то го в учет ной по -
ли ти ке бан ка спо со ба оцен ки: по се бе стои мо сти ка ж дой еди ни цы, сред ней се бе стои мо сти или
се бе стои мо сти пер вых по вре ме ни при об ре те ния мер ных слит ков, мо нет (спо соб ФИ ФО).

При этом по ло жи тель ная раз ни ца (по ло жи тель ный фи нан со вый ре зуль тат) от но сит ся на
ба лан со вый счет 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми
кам ня ми», от ри ца тель ная раз ни ца (от ри ца тель ный фи нан со вый ре зуль тат) – на ба лан со вый
счет 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
в кор рес пон ден ции с ба лан со вы ми сче та ми 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен -
ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».

13. При не вы пол не нии бан ком-контр аген том обя за тельств по воз вра ту бан ков ско го вкла -
да (де по зи та) в дра го цен ных ме тал лах за дол жен ность от но сит ся на ба лан со вые сче та по уче ту 
про сро чен ной за дол жен но сти бан ков ско го вкла да (де по зи та) 1336 «Про сро чен ная за дол жен -
ность по вкла дам (де по зи там) до вос тре бо ва ния в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам -
нях, раз ме щен ным в бан ках», 1356 «Про сро чен ная за дол жен ность по сроч ным вкла дам (де -
по зи там) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях, раз ме щен ным в бан ках»,
1376 «Про сро чен ная за дол жен ность по ус лов ным вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал -
лах и дра го цен ных кам нях, раз ме щен ным в бан ках».

При не вы пол не нии бан ком-контр аген том обя за тельств по уп ла те про цен тов по бан ков -
ско му вкла ду (де по зи ту) за дол жен ность от но сит ся на ба лан со вые сче та по уче ту про сро чен -
ных про цент ных до хо дов по бан ков ско му вкла ду (де по зи ту) в дра го цен ных ме тал -
лах 1339 «Про сро чен ные про цент ные до хо ды по вкла дам (де по зи там) до вос тре бо ва ния в дра -
го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях, раз ме щен ным в бан ках», 1359 «Про сро чен ные
про цент ные до хо ды по сроч ным вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен -
ных кам нях, раз ме щен ным в бан ках», 1379 «Про сро чен ные про цент ные до хо ды по ус лов -
ным вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях, раз ме щен ным в
бан ках».

14. Опе ра ции фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми, спи са ния без на деж ной за дол жен но сти, по га ше -
ния ра нее спи сан ной без на деж ной за дол жен но сти от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

15. Рас че ты с На цио наль ным бан ком и бан ка ми по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла -
ми от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по кор рес пон дент ским сче там бан ка в кор рес пон ден -
ции с ба лан со вы ми сче та ми 1806 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го -
цен ны ми кам ня ми», 1816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны -
ми кам ня ми».

Рас че ты с юри ди че ски ми ли ца ми (кро ме На цио наль но го бан ка, бан ков) и фи зи че ски ми
ли ца ми по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по кор -
рес пон дент ским сче там бан ка в кор рес пон ден ции с ба лан со вым сче том 3816 «Рас че ты по опе -
ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».

16. Дра го цен ные ме тал лы, при ня тые на бан ков ское хра не ние, от ра жа ют ся на вне ба лан -
со вом сче те 99651 «Дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, при ня тые на бан ков ское
хра не ние».

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

17. Опе ра ции по по куп ке бан ком дра го цен ных ме тал лов от ра жа ют ся в бух гал тер ском
уче те сле дую щим об ра зом:

17.1. при пе ре чис ле нии (вы да че) де неж ных средств:
Д-т 1806 (1816, 3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны -

ми кам ня ми»
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К-т 101X «Де неж ные сред ст ва в кас се»,
счет про дав ца;
17.2. при по лу че нии (за чис ле нии) дра го цен ных ме тал лов:
Д-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
131X «Кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в бан ках»,
139X «Обез ли чен ные ме тал ли че ские сче та кли ен тов» – при про да же кли ен том дра го цен -

ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков с ус ло ви ем их спи са ния с обез ли чен но го ме тал ли че -
ско го сче та кли ен та,

134X, 136X, 138X – от дель ные ли це вые сче та по уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи тов) в
дра го цен ных ме тал лах – при про да же кли ен том дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит -
ков с ус ло ви ем их спи са ния с вклад но го ме тал ли че ско го сче та кли ен та

К-т 1806 (1816, 3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны -
ми кам ня ми»;

17.3. на сум му по ло жи тель ной (от ри ца тель ной) раз ни цы ме ж ду це ной при об ре те ния дра -
го цен ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков, пе ре оце ни вае мых мер ных слит ков, пе ре оце -
ни вае мых мо нет и учет ной це ной:

Д-т 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 1806 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
ли бо
Д-т 1806 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»;
17.4. на сум му по ло жи тель ной (от ри ца тель ной) раз ни цы ме ж ду це ной при об ре те ния дра -

го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков при их про да же кли ен том с ус ло ви ем спи са ния с
вклад но го ме тал ли че ско го сче та кли ен та и стои мо стью спи са ния:

Д-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
131X «Кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в бан ках»
К-т 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
ли бо
Д-т 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
131X «Кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в бан ках».
18. Опе ра ции по про да же бан ком (за ис клю че ни ем про да жи че рез об мен ные пунк ты,

в том чис ле на ба зе бро ни ро ван ных ав то мо би лей) дра го цен ных ме тал лов от ра жа ют ся в бух -
гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

18.1. при по сту п ле нии де неж ных средств за про дан ные дра го цен ные ме тал лы:
Д-т 101X «Де неж ные сред ст ва в кас се»,
счет по ку па те ля
К-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми»;
18.2. при спи са нии (за чис ле нии на ме тал ли че ский счет кли ен та бан ка) дра го цен ных ме -

тал лов:
Д-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми»
К-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
131X «Кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах в бан ках»,
139X «Обез ли чен ные ме тал ли че ские сче та кли ен тов» – при по куп ке кли ен том дра го цен -

ных ме тал лов в ви де бан ков ских слит ков с ус ло ви ем их за чис ле ния на обез ли чен ный ме тал -
ли че ский счет кли ен та,

134X, 136X, 138X – от дель ные ли це вые сче та по уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи тов) в
дра го цен ных ме тал лах – при по куп ке кли ен том дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит -
ков с ус ло ви ем их за чис ле ния на вклад ной ме тал ли че ский счет кли ен та;

18.3. на сум му по ло жи тель но го (от ри ца тель но го) фи нан со во го ре зуль та та от про да жи
дра го цен ных ме тал лов:

Д-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -
ня ми»

К-т 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
ли бо
Д-т 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми».
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19. Опе ра ции по про да же бан ком дра го цен ных ме тал лов че рез об мен ные пунк ты, в том
чис ле на ба зе бро ни ро ван ных ав то мо би лей, от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим
об ра зом:

19.1. при вы да че под от чет дра го цен ных ме тал лов:
Д-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов, ли це вой счет «Дра го -

цен ные ме тал лы в об мен ных пунк тах»
К-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов;
19.2. при по сту п ле нии де неж ных средств за про дан ные дра го цен ные ме тал лы:
Д-т 1020 «Де неж ные сред ст ва в об мен ных пунк тах»
К-т 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»;
19.3. при спи са нии дра го цен ных ме тал лов:
Д-т 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов, ли це вой счет «Дра го -

цен ные ме тал лы в об мен ных пунк тах»;
19.4. на сум му по ло жи тель но го (от ри ца тель но го) фи нан со во го ре зуль та та от про да жи

дра го цен ных ме тал лов:
Д-т 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
ли бо
Д-т 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»;
19.5. при воз вра те под от чет ным ли цом не про дан ных дра го цен ных ме тал лов:
Д-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов
К-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов, ли це вой счет «Дра го -

цен ные ме тал лы в об мен ных пунк тах».
20. Опе ра ции по по пол не нию обез ли чен но го ме тал ли че ско го сче та кли ен та пу тем пе ре да -

чи на лич ных дра го цен ных ме тал лов от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра -
зом:

Д-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов
К-т 139X «Обез ли чен ные ме тал ли че ские сче та кли ен тов».
21. Опе ра ции по при вле че нию дра го цен ных ме тал лов в бан ков ский вклад (де по зит) от ра -

жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
21.1. при прие ме (за чис ле нии) дра го цен ных ме тал лов в бан ков ский вклад (де по зит):
Д-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
131X, 132X – кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах,
139X «Обез ли чен ные ме тал ли че ские сче та кли ен тов»
К-т 134X, 136X, 138X – от дель ные ли це вые сче та по уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи -

тов) в дра го цен ных ме тал лах;
21.2. при на чис ле нии про цент ных рас хо дов по при вле чен ным в бан ков ский вклад (де по -

зит) дра го цен ным ме тал лам:
Д-т 9006, 9016, 9026, 9036, 9046, 9047, 9056 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту про цент -

ных рас хо дов по сче там в дра го цен ных ме тал лах
К-т 1348, 1368, 1388 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту на чис лен ных про цент ных рас хо -

дов по вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах;
21.3. при уп ла те на чис лен ных про цент ных рас хо дов по при вле чен ным в бан ков ский

вклад (де по зит) дра го цен ным ме тал лам:
Д-т 1348, 1368, 1388 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту на чис лен ных про цент ных рас хо -

дов по вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах
К-т 101X «Де неж ные сред ст ва в кас се»,
1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
счет по лу ча те ля;
21.4. при уп ла те про цент ных рас хо дов, не от ра жен ных на сче тах по уче ту на чис лен ных

про цент ных рас хо дов:
Д-т 9006, 9016, 9026, 9036, 9046, 9047, 9056 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту про цент -

ных рас хо дов по сче там в дра го цен ных ме тал лах,
К-т 101X «Де неж ные сред ст ва в кас се»,
1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
счет по лу ча те ля;
21.5. при воз вра те (пе ре чис ле нии) дра го цен ных ме тал лов с бан ков ско го вкла да (де по зи та):
Д-т 134X, 136X, 138X – от дель ные ли це вые сче та по уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи -

тов) в дра го цен ных ме тал лах
К-т 1300, 1302 – сче та по уче ту на лич ных дра го цен ных ме тал лов,
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131X, 132X – кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах,
139X «Обез ли чен ные ме тал ли че ские сче та кли ен тов».
22. Опе ра ции по раз ме ще нию дра го цен ных ме тал лов в бан ков ский вклад (де по зит) от ра -

жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
22.1. при пе ре чис ле нии дра го цен ных ме тал лов в бан ков ский вклад (де по зит):
Д-т 1330, 1331, 1332, 1350, 1351, 1352, 1370, 1371, 1372 – от дель ные ли це вые сче та по

уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи тов) в дра го цен ных ме тал лах
К-т 131X, 132X – кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах;
22.2. при на чис ле нии про цент ных до хо дов по раз ме щен ным в бан ков ский вклад (де по -

зит) дра го цен ным ме тал лам:
Д-т 1338, 1358, 1378 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту на чис лен ных про цент ных до хо -

дов по бан ков ским вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах
К-т 8006, 8016 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту про цент ных до хо дов по бан ков ским

вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах;
22.3. при по лу че нии на чис лен ных про цент ных до хо дов по раз ме щен ным в бан ков ский

вклад (де по зит) дра го цен ным ме тал лам:
Д-т счет пла тель щи ка
К-т 1338, 1358, 1378 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту на чис лен ных про цент ных до хо -

дов по бан ков ским вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах;
22.4. при по лу че нии про цент ных до хо дов, не от ра жен ных на сче тах по уче ту на чис лен -

ных про цент ных до хо дов:
Д-т счет пла тель щи ка
К-т 8006, 8016 – от дель ные ли це вые сче та по уче ту про цент ных до хо дов по бан ков ским

вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал лах;
22.5. при пе ре чис ле нии (по лу че нии) дра го цен ных ме тал лов из бан ков ско го вкла да (де по -

зи та):
Д-т 131X, 132X – кор рес пон дент ские сче та в дра го цен ных ме тал лах
К-т 1330, 1331, 1332, 1350, 1351, 1352, 1370, 1371, 1372 – от дель ные ли це вые сче та по

уче ту бан ков ских вкла дов (де по зи тов) в дра го цен ных ме тал лах.
23. Сдел ки ку п ли-про да жи на лич ных дра го цен ных ме тал лов, за клю чае мые бан ком по

по ру че нию и за счет кли ен та, от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
23.1. де неж ные сред ст ва кли ен тов (кро ме бан ков), пред на зна чен ные для по куп ки дра го -

цен ных ме тал лов, а так же де неж ные сред ст ва за про дан ные дра го цен ные ме тал лы ак ку му -
ли ру ют ся на ба лан со вом сче те 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и
дра го цен ны ми кам ня ми». Ес ли кли ен том яв ля ет ся дру гой банк, то ис поль зу ет ся ба лан со вый 
счет 1816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»;

23.2. оп ла чен ные и по лу чен ные на лич ные дра го цен ные ме тал лы, ку п лен ные бан ком по
по ру че нию и за счет кли ен та, учи ты ва ют ся на вне ба лан со вом сче те 99662 «Дра го цен ные ме -
тал лы и дра го цен ные кам ни, ото слан ные и вы дан ные под от чет». Дра го цен ные ме тал лы спи -
сы ва ют ся в рас ход при их пе ре да че кли ен ту, для ко то ро го они при об ре та лись;

23.3. на лич ные дра го цен ные ме тал лы, по лу чен ные от кли ен тов для про да жи, учи ты ва -
ют ся на вне ба лан со вом сче те 99660 «Цен но сти, по лу чен ные для рас про стра не ния по по ру че -
нию дру гих бан ков и кли ен тов». В рас ход спи сы ва ют ся про дан ные дра го цен ные ме тал лы.

24. Опе ра ции по по куп ке у На цио наль но го бан ка фут ля ров к мер ным слит кам (да лее –
фут ля ры) от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

24.1. при пе ре чис ле нии де неж ных средств:
Д-т 6530 «Рас че ты с по став щи ка ми (под ряд чи ка ми)»
К-т счет На цио наль но го бан ка;
24.2. при оп ри хо до ва нии фут ля ров:
Д-т 5600 «Ма те риа лы»
К-т 6530 «Рас че ты с по став щи ка ми (под ряд чи ка ми)».
25. Опе ра ции по про да же бан ка ми фут ля ров по ку па те лям от ра жа ют ся в бух гал тер ском

уче те сле дую щим об ра зом:
25.1. при по лу че нии упол но мо чен ным ли цом фут ля ров со скла да:
Д-т 5600 «Ма те риа лы» – ли це вой счет «У под от чет ных лиц»
К-т 5600 «Ма те риа лы»;
25.2. при по лу че нии де неж ных средств от по ку па те ля:
Д-т 101X «Де неж ные сред ст ва в кас се»,
1020 «Де неж ные сред ст ва в об мен ных пунк тах» – при про да же че рез об мен ные пунк ты,

в том чис ле на ба зе бро ни ро ван ных ав то мо би лей,
счет по ку па те ля
К-т 6631 (6531) «Рас че ты с по ку па те ля ми»;
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25.3. при спи са нии стои мо сти пе ре дан ных по ку па те лю фут ля ров:
на сум му ба лан со вой стои мо сти фут ля ров:
Д-т 9359 «Рас хо ды от вы бы тия про че го иму ще ст ва»
К-т 5600 «Ма те риа лы» – ли це вой счет «У под от чет ных лиц»;
од но вре мен но на сум му вы руч ки от про да жи:
Д-т 6531 (6631) «Рас че ты с по ку па те ля ми»
К-т 8359 «До хо ды от вы бы тия про че го иму ще ст ва».

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ 

С АТТЕСТОВАННЫМИ БРИЛЛИАНТАМИ

26. Стои мость при об ре тен ных ат те сто ван ных брил ли ан тов от ра жа ет ся в бух гал тер ском
уче те на ба лан со вом сче те 1305 «Дра го цен ные кам ни».

27. Ат те сто ван ные брил ли ан ты от ра жа ют ся в ба лан се бан ка в бе ло рус ских руб лях.
Ана ли ти че ский учет ат те сто ван ных брил ли ан тов ве дет ся в двой ной оцен ке по ка ж до му на -

име но ва нию дра го цен но го кам ня: в стои мо ст ной оцен ке ат те сто ван ных брил ли ан тов в бе ло рус -
ских руб лях и в еди ни цах ко ли че ст вен но го уче та (ко ли че ст во в шту ках и мас са в ка ра тах).

28. Фи нан со вый ре зуль тат от про да жи ат те сто ван ных брил ли ан тов оп ре де ля ет ся в день
их вы бы тия (спи са ния стои мо сти ат те сто ван ных брил ли ан тов со сче тов бух гал тер ско го уче -
та) как раз ни ца ме ж ду це ной про да жи и ба лан со вой стои мо стью ат те сто ван ных брил ли ан -
тов. При этом по ло жи тель ная раз ни ца от но сит ся на ба лан со вый счет 8243 «До хо ды по опе ра -
ци ям  с  дра го цен ны ми  ме тал ла ми  и  дра го цен ны ми  кам ня ми»,  от ри ца тель ная  раз ни ца  –
на ба лан со вый счет 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны -
ми кам ня ми» в кор рес пон ден ции с ба лан со вы ми сче та ми 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям
с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».

29. Рас че ты с На цио наль ным бан ком и бан ка ми по опе ра ци ям с ат те сто ван ны ми брил ли -
ан та ми от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по кор рес пон дент ским сче там бан ка в кор рес пон -
ден ции с ба лан со вы ми сче та ми 1806 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и
дра го цен ны ми кам ня ми», 1816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го -
цен ны ми кам ня ми».

Рас че ты с юри ди че ски ми ли ца ми (кро ме На цио наль но го бан ка, бан ков) и фи зи че ски ми
ли ца ми по опе ра ци ям с ат те сто ван ны ми брил ли ан та ми от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по 
кор рес пон дент ским и меж фи ли аль ным сче там бан ка в кор рес пон ден ции с ба лан со вым сче -
том по уче ту средств в рас че тах по опе ра ци ям с кли ен та ми 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра -
го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».

30. Ат те сто ван ные брил ли ан ты и иные дра го цен ные кам ни, при ня тые на бан ков ское хра -
не ние, от ра жа ют ся на вне ба лан со вом сче те 99651 «Дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные
кам ни, при ня тые на бан ков ское хра не ние».

ГЛАВА 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С АТТЕСТОВАННЫМИ БРИЛЛИАНТАМИ

31. Опе ра ции по по куп ке бан ком у На цио наль но го бан ка ат те сто ван ных брил ли ан тов от -
ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

31.1. при пе ре чис ле нии де неж ных средств:
Д-т 1806 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т счет про дав ца;
31.2. при по лу че нии ат те сто ван ных брил ли ан тов:
Д-т 1305 «Дра го цен ные кам ни»
К-т 1806 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми».
32. Опе ра ции по про да же бан ком ат те сто ван ных брил ли ан тов от ра жа ют ся в бух гал тер -

ском уче те сле дую щим об ра зом:
32.1. на сум му де неж ных средств, по сту пив ших за про дан ные ат те сто ван ные брил ли ан ты:
Д-т 101X «Де неж ные сред ст ва в кас се»,
счет по ку па те ля
К-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми»;
32.2. на сум му ба лан со вой стои мо сти про дан ных ат те сто ван ных брил ли ан тов:
Д-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми»
К-т 1305 «Дра го цен ные кам ни»;
32.3. на сум му по ло жи тель но го (от ри ца тель но го) фи нан со во го ре зуль та та от про да жи ат -

те сто ван ных брил ли ан тов:
Д-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми»
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К-т 8243 «До хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
ли бо
Д-т 9243 «Рас хо ды по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»
К-т 1816 (3816) «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам -

ня ми».
33. Сдел ки ку п ли-про да жи ат те сто ван ных брил ли ан тов, за клю чае мые бан ком по по ру че -

нию и за счет кли ен та, от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
33.1. де неж ные сред ст ва кли ен тов (кро ме бан ков), пред на зна чен ные для по куп ки ат те сто -

ван ных брил ли ан тов, а так же де неж ные сред ст ва за про дан ные ат те сто ван ные брил ли ан ты ак -
ку му ли ру ют ся на ба лан со вом сче те 3816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и
дра го цен ны ми кам ня ми». Ес ли кли ен том яв ля ет ся дру гой банк, то ис поль зу ет ся ба лан со вый
счет 1816 «Рас че ты по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми»;

33.2. оп ла чен ные и по лу чен ные ат те сто ван ные брил ли ан ты, ку п лен ные бан ком по по ру -
че нию и за счет кли ен та, учи ты ва ют ся на вне ба лан со вом сче те 99662 «Дра го цен ные ме тал лы
и дра го цен ные кам ни, ото слан ные и вы дан ные под от чет». Ат те сто ван ные брил ли ан ты спи -
сы ва ют ся в рас ход при их пе ре да че кли ен ту, для ко то ро го они при об ре та лись;

33.3. ат те сто ван ные брил ли ан ты, по лу чен ные от кли ен тов, до про да жи глав но му управ -
ле нию На цио наль но го бан ка по го ро ду Мин ску и Мин ской об лас ти учи ты ва ют ся на вне ба лан -
со вом сче те 99660 «Цен но сти, по лу чен ные для рас про стра не ния по по ру че нию дру гих бан -
ков и кли ен тов». В рас ход спи сы ва ют ся про дан ные ат те сто ван ные брил ли ан ты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 фев ра ля 2012 г. № 15

8/25228
(06.04.2012)

8/25228О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2008 г. № 69

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль зо ва ния во ин ских пе ре во зоч ных до ку мен тов в
Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста
2008 г. № 69 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 226,
8/19431), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из пунк та 1 сло ва «За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 го да «О ста ту се
 военнослужащих» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 28,
ст. 497),» ис клю чить;

1.2. в аб за це вто ром пунк та 12 сло ва «ви дов и» за ме нить сло ва ми «Во ен но-воз душ ных сил 
и войск про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил,»;

1.3. в пунк те 38:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
в аб за це треть ем сло ва «гар ни зон ную га упт вах ту» за ме нить сло ва ми «га упт вах ту во ен ной 

ко мен да ту ры»;
1.4. в час ти вто рой пунк та 49 сло ва «по фор ме со глас но при ло же нию 2» за ме нить сло ва ми

«по фор ме, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.5. в час ти пер вой пунк та 52 сло ва «об раз цу со глас но при ло же нию 3» за ме нить сло ва ми

«фор ме, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.6. в час ти вто рой пунк та 54 сло ва «со глас но при ло же нию 4» за ме нить сло ва ми «и в по -

ряд ке, ус та нов лен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.7. пунк ты 82–84 ис клю чить;
1.8. при ло же ния 2–4 к этой Ин ст рук ции ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
02.02.2012
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2012 г. № 21

8/25229
(06.04.2012)

8/25229О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 апреля 2011 г. № 52*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 5 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ап ре ля 2011 г. № 52 «О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на га зы
сжи жен ные» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 42,
8/23528; № 140, 8/24510) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 5.1 циф ры «4 522 490» за ме нить циф ра ми «4 775 750»;
в под пунк те 5.2 циф ры «4 507 950» за ме нить циф ра ми «4 760 390».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 8 ап ре ля 2012 г.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.Г.Яро шен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2012 г. № 22

8/25230
(06.04.2012)

8/25230О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2011 г. № 173*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в часть пер вую пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2011 г. № 173 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи -
жен ный газ при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24312; № 140, 8/24511) сле -
дую щие из ме не ния:

в аб за це вто ром циф ры «3450» за ме нить циф ра ми «3600»;
в аб за це треть ем циф ры «3750» за ме нить циф ра ми «3960».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 8 ап ре ля 2012 г.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.Г.Яро шен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 26

8/25231
(06.04.2012)

8/25231Об ус та нов ле нии пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных цен на ле -
кар ст вен ные сред ст ва, про из во ди мые про из вод ст вен ным рес пуб -
ли кан ским уни тар ным предприятием «Минскинтеркапс»

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко -
то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», под пунк та 9.1 пунк -
та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко -
то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», и пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 56 «О пе реч не ле кар ст вен ных средств, про из -
во ди мых ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, цены на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом 
здра во охра не ния» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны на ле кар ст вен ные сред ст ва,
про из во ди мые про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин скин -
тер капс», со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

-59-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 42, 8/25229–8/25231

*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 7 ап ре ля 2012 г.



При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
29.03.2012 № 26

Предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, производимые
производственным республиканским унитарным предприятием «Минскинтеркапс»

№
п/п

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние ле -

кар ст вен но го сред ст ва

Тор го вое на зва ние 
ле кар ст вен но го 

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца 
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена 

в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа ков ки

во вто рич ной 
упа ков ке

1 2 3 4 5 6 7

1. Пи ще ва ри тель ный тракт и об мен ве ществ
1.1. дом пе ри дон

1.1.1. дом пе ри дон мо ти лак таб лет ки 10 мг № 30 (10 x 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 18 910

1.2. ур со де ок си хо ле вая ки сло та
1.2.1. ур со де ок си хо ле вая ки -

сло та
ур со капс кап су лы 250 мг № 50

(10 x 5, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 90 707

1.3. эс сен ци аль ные фос фо ли пи ды
1.3.1. эс сен ци аль ные фос фо -

ли пи ды
эс сен ци капс кап су лы № 50 (10 x 5, кон -

тур ная ячей ко вая упа ков -
ка)

упа ков ка 11 800

2. Сер деч но-со су ди стая сис те ма
2.1. пен ток си фил лин

2.1.1. пен ток си фил лин пен ток си фил -
лин-МИК

кап су лы 200 мг № 50
(10 x 5, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 12 020

2.2. трок се ру тин
2.2.1. трок се ру тин трок се ру тин-МИК кап су лы 200 мг № 50

(10 x 5, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 16 170

2.3. ам ло ди пин
2.3.1. ам ло ди пин ве ро-ам ло ди пин таб лет ки 5 мг № 30 (10 x 3,

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 10 454

2.3.2. ам ло ди пин ве ро-ам ло ди пин таб лет ки 10 мг № 30 (10 x 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 19 879

2.4. ве ра па мил
2.4.1. ве ра па мил ве ра па мил-МИК кап су лы 40 мг № 50 (10 x 5,

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка) 

упа ков ка 8 368

3. Ко ст но-мы шеч ная сис те ма
3.1. ибу про фен

3.1.1. ибу про фен ибу про фен КАПС кап су лы 200 мг № 20
(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка) 

упа ков ка 7 166

4. Ды ха тель ная сис те ма
4.1. це ти ри зин

4.1.1. це ти ри зин ал лер капс кап су лы 5 мг № 20 (10 x 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка) 

упа ков ка 4 266

4.1.2. це ти ри зин ал лер капс кап су лы 10 мг № 20 (10 x 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка) 

упа ков ка 7 500

При ме ча ние. Пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные цены ус та нов ле ны на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 
(пункт на зна че ния, ого во рен ный в договоре).

-60-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 42, 8/25231



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 мар та 2012 г. № 4/15

8/25234
(06.04.2012)

8/25234О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 марта 2010 г. № 3/21

На ос но ва нии под пунк та 1.35 пунк та 1 ста тьи 94 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2010 г.
№ 3/21 «О пе реч не пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га ни за ций и меж го су дар -
ст вен ных об ра зо ва ний, осу ще ст в ляю щих дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 84, 8/22127;
№ 262, 8/22872) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

1.1. пункт 4 ис клю чить;
1.2. до пол нить пунк та ми 151 и 152 сле дую ще го со дер жа ния:
«151. Пред ста ви тель ст во Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен -

ных На ций по де лам бе жен цев (УВКБ ООН)
152. Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Суд Ев рА зЭС)».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и

рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2012 г. № 14

8/25235
(06.04.2012)

8/25235О по ряд ке вы да чи под твер жде ния ну ж дае мо сти в по лу че нии ме ди -
цин ской помощи

На ос но ва нии аб за ца третье го под пунк та 1.21 пунк та 1 ста тьи 163 На ло го во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь и под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и
ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360»,
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что под твер жде ни ем ну ж дае мо сти гра ж да ни на в по лу че нии ме ди цин ской
по мо щи, в том чис ле про ве де нии опе ра ции, для це лей ос во бо ж де ния без воз мезд ной (спон сор -
ской) по мо щи в де неж ной и на ту раль ной фор мах, по лу чае мой от бе ло рус ских ор га ни за ций и
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ляе мой это му гра ж да ни ну для ока за ния та кой ме -
ди цин ской по мо щи, яв ля ет ся за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии, вы да вае -
мое в по ряд ке, ус та нов лен ном под пунк том 7.2.1 пунк та 7.2 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни -
ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г.
№ 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Д.Л.Пи не вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ян ва ря 2012 г. № 10

8/25236
(06.04.2012)

8/25236О про гноз ных ин дек сах цен в строи тель ст ве на 2012–2014 годы

На ос но ва нии под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу -
ста 2011 г. № 361 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти строи тель ст ва объ -
ек тов и вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк -
та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 967 «От дель -
ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить сред не го до вые про гноз ные ин дек сы цен в строи тель ст ве в раз ме ре:
166,0 про цен та на 2012 год;
120,1 про цен та на 2013 год;
114,1 про цен та на 2014 год.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 мар та 2012 г. № 24/15

8/25237
(06.04.2012)

8/25237О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», под пунк та 6.9 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31  июля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек -

ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2006 г. № 222/35 «О про гноз ных
ин дек сах цен в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2007 г., № 28, 8/15600);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 208/24 «О вне се нии до пол -
не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2006 г. № 222/35» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 304, 8/17654);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2008 г. № 169/38 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2006 г. № 222/35» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 209, 8/19342);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2009 г. № 189/26 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2006 г. № 222/35» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 301, 8/21682);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2010 г. № 154/34 «О вне се нии до -
пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2006 г. № 222/35» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 279, 8/22962).

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
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