
ЗАЦВЯРДЖАЮ  

Дырэктар школы  

_____ Н.М.Сідарук 

30.08.2022 

План 

работы пярвічнай арганізацыі БРСМ  

Хараўской сярэдняй школы 

на 2022/2023 навучальны год 
№ 

п/п 
Мерапрыемствы 

Час 

правядзення 
Адказны 

1.  

Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні 

ўрачыстай лінейкі, прысвечанай 

пачатку навучальнага года 

01.09.2022  
Актыў, намеснік дырэктара 

па выхаваўчай рабоце 

2.  Сход членаў БРСМ “Выбары актыву” 14.09.2022 

Сакратар, намеснік 

дырэктара па выхаваўчай 

рабоце 

3.  

Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні 

свята да Дня настаўніка “Дастукацца 

да кожнага сэрца” 

30.09.2022 

Культурна-масавы сектар, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

4.  

Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні 

віншавальнай праграмы да Дня маці 

“Кажыце мамам ласкавыя словы” 

14.10.2022 

Культурна-масавы сектар, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

5.  
Дапамога ў прыеме ў акцябраты 

вучняў 2 класа 
21.10.2022 

Культурна-масавы сектар, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

6.  Прыём у члены БРСМ лістапад 

Сектар прэсы і інфармацыі,  

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

7.  
Аказанне дапамогі ў арганізацыі 

навагодніх свят 
снежань 

Сектар прэсы і інфармацыі, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

8.  
Дапамога ў арганізацыі і правядзенні 

вечара сустрэчы з выпускнікамі 
04.02.2023 

Культурна-масавы сектар, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

9.  
Дапамога ў арганізацыі і правядзенні 

свята 23-га лютага 

20.02 – 

25.02.2023 

Сектар спорту і турызму, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоц 

10.  
Дапамога ў арганізацыі і правядзенні 

свята 8-га Сакавіка 
07.03.2023 

Культурна-масавы сектар, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

11.  
Дапамога ў арганізацыі і правядзенні 

свята Дня Перамогі 
май 

Актыў, намеснік дырэктара 

па выхаваўчай рабоц 

12.  
Сход п/а БРСМ: справаздача аб 

выкананай рабоце 
25.05.2023 

Сакратар, намеснік 

дырэктара па выхаваўчай 

рабоце 

13.  
Удзел у добраўпарадкаванні 

школьнай тэрыторыі 

восень, 

вясна 

Сектар працоўных спраў, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоц 

14.  Удзел у акцыі “Абеліск” 
на працягу 

года 

Сектар спорту і турызму, 

намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце 

 

 

 



15.  
Удзел у мерапрыемствах, якія 

праводзіць РК ГА БРСМ 

на працягу 

года 

Сакратар, намеснік 

дырэктара па выхаваўчай 

рабоце 

16.  Удзел у правядзенні акцыі “Клопат” 
на працягу 

года 

Актыў, намеснік дырэктара 

па выхаваўчай рабоце 

17.  Удзел у мерапрыемствах БРПА 
на працягу 

года 

Актыў, намеснік дырэктара 

па выхаваўчай рабоце 

18.  
Удзел у мерапрыемствах Школы 

Актыўнага Грамадзяніна 

4-ты чацвер 

месяца 

Актыў, намеснік дырэктара 

па выхаваўчай рабоце 
 

 

 

 

 

Сакратар  

пярвічнай арганізацыі                                           А.Жур  


