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8/24340Об 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 ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 25 и ста тьи 157 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии и под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва 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 29 ок тяб ря
2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние 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;
По ло же ние о ро ди тель ском ко ми те те уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2006 г. № 113

«Об ут вер жде нии По ло же ния о пе да го ги че ском со ве те об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 8/15652);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2006 г.
№ 114 «Об ут вер жде нии по ло же ний о со ве те об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния и о ро ди тель -
ском ко ми те те об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 8/15653);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2008 г.
№ 81 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния 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, 2008 г.,
№ 237, 8/19538).

3. 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 С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
24.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
24.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
22.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
22.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
24.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
24.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
27.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.06.2011 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете учреждения общего среднего
образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти пе да го ги че ско го со ве та уч ре -
ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния (да лее – пе да го ги че ский со вет).

2. Пе да го ги че ский со вет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ще го сред не го
об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния), в его со став вхо дят все пе да го ги че ские ра бот -
ни ки дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

3. Пе да го ги че ский со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва, ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

4. К ком пе тен ции пе да го ги че ско го со ве та от но сят ся:
уча стие в управ ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со вер шен ст во ва ние и раз ви тие об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;
про ве де ние ра бо ты по про фес сио наль но му со вер шен ст во ва нию пе да го ги че ских ра бот ни -

ков и раз ви тию их твор че ско го по тен циа ла;
вне дре ние в прак ти ку об ра зо ва тель ной дея тель но сти дос ти же ний со вре мен ной пе да го ги -

че ской нау ки, эф фек тив ных тех но ло гий и ме то дик обу че ния и вос пи та ния;
изу че ние пе да го ги че ско го опы та, рас про стра не ние эф фек тив ной пе да го ги че ской прак ти -

ки, раз ви тие твор че ских ини циа тив пе да го ги че ских ра бот ни ков;
рас смот ре ние во про сов ат те ста ции уча щих ся, их пе ре во да, в том чис ле ус лов но, в сле дую -

щий класс, ос тав ле ния на по втор ный год обу че ния, до пус ка к вы пу ск ным эк за ме нам, ос во бо -
ж де ния от сда чи вы пу ск ных эк за ме нов, ор га ни за ции вы пу ск ных эк за ме нов, за вер ше ния
обу че ния на II и III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, на гра ж де ния зо ло той или се реб ря -
ной ме да лью;

рас смот ре ние во про сов ито го вой ат те ста ции ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, при быв ших на по сто ян ное или вре мен ное про жи ва ние ли бо вре мен но пре бы ваю щих на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на за кон ных ос но ва ни ях, и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
пре бы вав ших на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, для ре ше ния во про са о про дол же нии
обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас смот ре ние во про сов о пе ре во де в сле дую щий класс по ре зуль та там ито го вой ат те ста -
ции дос роч но;

иные во про сы об ра зо ва тель ной дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
5. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью пе да го ги че ско го со ве та осу ще ст в ля ет

пред се да тель пе да го ги че ско го со ве та, ко то рым яв ля ет ся ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния.

6. Пе да го ги че ский со вет вы би ра ет из сво его со ста ва сек ре та ря сро ком на один год.
7. Дея тель ность пе да го ги че ско го со ве та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты,

ко то рый со став ля ет ся на учеб ный год и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния по сле рас смот ре ния на за се да нии пе да го ги че ско го со ве та. Со дер жа ние пла на ра бо ты оп -
ре де ля ет ся ак ту аль ны ми за да ча ми, стоя щи ми пе ред уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

8. Пе да го ги че ский со вет осу ще ст в ля ет свою ра бо ту в фор ме за се да ний, ко то рые со зы ва -
ют ся не ре же од но го раза в чет верть в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты или по ме ре не об хо ди мо -
сти для ре ше ния во про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции пе да го ги че ско го со ве та.

9. За се да ния пе да го ги че ско го со ве та счи та ют ся пол но моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву -
ет не ме нее двух тре тей чле нов пе да го ги че ско го со ве та.

10. На за се да ния пе да го ги че ско го со ве та мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли го су дар ст -
вен ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций, за кон ные пред ста ви те ли уча щих ся и дру гие за ин те ре -
со ван ные ли ца. Ли ца, при гла шен ные на за се да ние, име ют пра во со ве ща тель но го го ло са.

11. Ка ж дое за се да ние пе да го ги че ско го со ве та на чи на ет ся, как пра ви ло, с ин фор ма ции от -
вет ст вен ных лиц ли бо пред се да те ля пе да го ги че ско го со ве та о вы пол не нии пре ды ду щих ре -
ше ний и по ру че ний.

12. Ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым
боль шин ст вом го ло сов.

При рав ном ко ли че ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля.
Ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та по сле ут вер жде ния их при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де -

ния об ра зо ва ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния все ми пе да го ги че ски ми ра бот ни -
ка ми и уча щи ми ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния (их за кон ны ми пред ста ви те ля ми).
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13. На за се да ни ях пе да го ги че ско го со ве та ве дет ся про то кол, в ко то ром фик си ру ет ся ход
об су ж де ния во про сов, вне сен ных в по ве ст ку дня, со от вет ст вую щее ре ше ние, а так же ре зуль -
та ты го ло со ва ния. Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем пе да го ги че ско го со -
ве та. Ну ме ра ция про то ко лов ве дет ся с на ча ла учеб но го го да.

14. Про то ко лы и при ла гае мые к ним ма те риа лы хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.06.2011 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете учреждения общего среднего
образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти ро ди тель ско го ко ми те та уч -
ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния (да лее – ро ди тель ский ко ми тет).

2. Ро ди тель ский ко ми тет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ще го сред не -
го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния) и соз да ет ся из чис ла за кон ных пред ста ви -
те лей уча щих ся дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния (да лее – ро ди те ли).

3. Ро ди тель ский ко ми тет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва, ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

4. К ком пе тен ции ро ди тель ско го ко ми те та от но сят ся:
со дей ст вие обес пе че нию оп ти маль ных ус ло вий для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про -

цес са;
про ве де ние разъ яс ни тель ной и кон суль та тив ной ра бо ты сре ди ро ди те лей уча щих ся об их

пра вах и обя зан но стях;
рас про стра не ние луч ше го опы та се мей но го вос пи та ния;
ока за ние со дей ст вия в про ве де нии физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, куль тур но-мас со -

вых и иных ме ро прия тий;
взаи мо дей ст вие с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми по во про су про па ган ды тра ди ций уч ре -

ж де ния об ра зо ва ния;
взаи мо дей ст вие с пе да го ги че ским кол лек ти вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния по во про сам

про фи лак ти ки пра во на ру ше ний сре ди не со вер шен но лет них уча щих ся;
взаи мо дей ст вие с дру ги ми ор га на ми са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния по во про -

сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции ро ди тель ско го ко ми те та;
иные во про сы.
5. Со став ро ди тель ско го ко ми те та оп ре де ля ет ся на об щем ро ди тель ском со б ра нии уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния (да лее – об щее со б ра ние) из пред ста ви те лей ро ди те лей (по од но му от ка ж -
до го клас са) сро ком на один год.

6. Для ко ор ди на ции дея тель но сти в ра бо те ро ди тель ско го ко ми те та мо жет при ни мать
уча стие за мес ти тель ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

7. Из сво его со ста ва ро ди тель ский ко ми тет на пер вом за се да нии из би ра ет пред се да те ля.
В за ви си мо сти от чис лен но го со ста ва ро ди тель ско го ко ми те та мо гут из би рать ся за мес ти -

те ли пред се да те ля, сек ре тарь.
8. Под ру ко во дством чле нов ро ди тель ско го ко ми те та в уч ре ж де нии об ра зо ва ния мо гут

соз да вать ся по сто ян ные или вре мен ные ко мис сии по от дель ным на прав ле ни ям ра бо ты.
Со став ко мис сий и со дер жа ние их дея тель но сти оп ре де ля ют ся ре ше ни ем ро ди тель ско го

ко ми те та.
9. Дея тель ность ро ди тель ско го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся по раз ра бо тан ным и при ня тым

им рег ла мен ту ра бо ты и пла ну, ко то рые со гла со вы ва ют ся с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния.

10. О сво ей ра бо те ро ди тель ский ко ми тет от чи ты ва ет ся пе ред об щим со б ра ни ем не ре же
двух раз в год.

11. Ро ди тель ский ко ми тет пра во мо чен вы но сить ре ше ния при на ли чии на за се да нии
не ме нее по ло ви ны сво его со ста ва. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов.

При рав ном ко ли че ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля.
12. На за се да ни ях ро ди тель ско го ко ми те та ве дет ся про то кол, в ко то ром фик си ру ет ся ход

об су ж де ния во про сов, ко то рые вы не се ны в по ве ст ку дня, пред ло же ния и за ме ча ния его чле -
нов, ре зуль та ты го ло со ва ния и со от вет ст вую щее ре ше ние. Ка ж дый про то кол под пи сы ва ет ся
пред се да те лем и сек ре та рем.

13. Ре ше ния ро ди тель ско го ко ми те та по сле их при ня тия на прав ля ют ся ру ко во ди те лю
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

14. Ре ше ния ро ди тель ско го ко ми те та но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер.
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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 ліпеня 2011 г. № 94

8/24341
(02.11.2011)

8/24341Аб за цвярд жэнні Па ла жэн ня аб да па мож най шко ле (да па мож най
шко ле-інтэр на це) і прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых пас та -
ноў Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

На пад ста ве 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 да па мож най шко ле (да па мож най шко ле-
 інтэр на це).

2. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 26 мая 2005 г. № 40 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о вспо мо га тель ной шко ле (шко ле-ин тер на те)» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 91, 8/12690);

пункт 3 пас та но вы Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 29 жніўня 2006 г. № 87
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 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,
2006 г., № 149, 8/14986);

пункт 4 пас та но вы Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 12 студ зе ня 2010 г. № 4
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 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, 2010 г., № 57, 8/21990);

пункт 2 пас та но вы Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 1 ліпе ня 2010 г. № 68
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 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,
2010 г., № 237, 8/22800).

3. 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 пра цы
і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

М.А.Шчоткіна
19.07.2011

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

В.І.Жар ко
19.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
19.07.2011

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

К.А.Су мар
19.07.2011

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

А.М.Косінец
19.07.2011

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

У.А.Дворнік
19.07.2011

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

С.Б.Шапіра
19.07.2011

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

Б.В.Ба ту ра
19.07.2011

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

П.М.Руднік
19.07.2011

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

М.А.Ла дуць ка
19.07.2011
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ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
19.07.2011 № 94

ПАЛАЖЭННЕ
аб дапаможнай школе (дапаможнай школе-інтэрнаце)

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Дад зе нае Па ла жэн не вы зна чае па ра дак дзей насці да па мож най шко лы (да па мож най
шко лы-інтэр на та).

2. Для мэт дад зе на га Па ла жэн ня пры мя ня юц ца тэрміны і іх аз на чэнні ў зна чэн нях, ус та -
ноўле ных Код эксам Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, іншым за ка на даўствам.

3. Да па мож ная шко ла (да па мож ная шко ла-інтэр нат) (да лей – да па мож ная шко ла) – ус та -
но ва спе цы яль най аду ка цыі, якая рэ алізуе аду ка цый ную пра гра му 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, пра гра -
му вы ха ван ня і аба ро ны правоў 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, а так са ма мо жа рэ алізоўваць аду ка цый ную пра гра му спе цы яль -
най аду ка цыі на ўзроўні да шко ль най аду ка цыі для асоб з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю,
аду ка цый ную пра гра му да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі, аду ка цый ную пра гра му пра -
фесіяналь най пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых), пра гра му вы ха ван ня дзя цей, якія ма юць
пат рэ бу ў аз да раўленні. У да па мож най шко ле-інтэр на це ства ра юц ца ўмо вы для пра жы ван ня
і хар ча ван ня вуч няў.

4. Да па мож ная шко ла з’яўля ец ца юры дыч най асо бай і 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, іншымі за -
ка на даўчымі ак тамі Рэс публікі Бе ла русь, ста ту там да па мож най шко лы, які за цвярд жа ец ца
яе за сна вальнікам.

5. Да па мож ная шко ла мо жа быць дзяр жаўнай або пры ват най фор мы ўлас насці і ства ра -
ец ца ў фор ме ўста но вы.

6. Да па мож ная шко ла мае пра ва ажыц цяўляць мiжнароднае суп ра цоўніцтва ў
адпаведнасцi з за ка на даўствам Рэспублiкi Бе ла русь і мiжнароднымi пагадненнямi Рэспублiкi
Бе ла русь.

7. Да па мож ная шко ла вяд зе спра ва вод ст ва ў па рад ку, вы зна ча ным за ка на даўствам Рэс -
публікі Бе ла русь.

8. Да па мож ная шко ла за бяс печ вае назапашван 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 аб На цыя наль ным
архіўным фонд зе і архівах у Рэс публіцы Бе ла русь.

9. Ме ды цын ская да па мо га вуч ням у да па мож най шко ле аказ ва ец ца ў ад па вед насці з за -
ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

10. Кан троль за за бес пя чэн нем якасці аду ка цыі ажыц цяўля ец ца ў па рад ку, вы зна ча ным
за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

11. Да па мож ная шко ла 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.

12. Ра шэн не аб рэ ар ганіза цыі і ліквіда цыі дзяр жаўнай да па мож най шко лы пры ма ец ца
яе за сна вальнікам па ўзгад ненні з Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь.

13. Па пы тан нях функ цыя на ван ня, якія не ўрэ гу ля ва ны дад зе ным Па ла жэн нем, да па -
мож ная шко ла ажыц цяўляе сваю дзей насць у ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі
Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ЗАДАЧЫ І ФУНКЦЫІ ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ (ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА)

14. Ас ноўнымі за да чамі да па мож най шко лы з’яўля юц ца:
за бес пя чэн не ат ры ман ня спе цы яль най аду ка цыі вуч нямі з інтэ лек ту аль най не дас тат ко -

вас цю з улікам струк ту ры і сту пені цяж касці фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў;
ства рэн не адап тыўна га аду ка цый на га ася родд зя для на ву чан ня і вы ха ван ня вуч няў, іх

гар манічна га развіцця;
фарміра ван не са цы яль на знач ных ве даў і ўмен няў, не аб ход ных у штод зён ным жыцці;
пад рых тоўка вуч няў да ўсвя дом ле на га пра фесіяналь на га са ма вы зна чэн ня, пра цоўнай

дзей насці, ся мей на га жыц ця;
вы ха ван не жыц цяз доль най асо бы, за бес пя чэн не маг чы масці інтэ гра цыі і ак тыўна га

ўдзе лу ў жыцці гра мад ст ва;
ства рэн не бяс печ ных умоў пры ажыц цяўленні аду ка цый на га пра цэ су;
ака зан не кан суль та тыўнай да па могі сем’ям, якія вы хоўва юць дзя цей з інтэ лек ту аль най

не дас тат ко вас цю, фарміра ван не ў чле наў ся мей адэ к ват ных ад носін да асаблівас цей
развіцця дзіцяці, вы пра цоўка ап ты маль ных па ды хо даў да ся мей на га вы ха ван ня.
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15. Для рэ аліза цыі сваіх за дач да па мож ная шко ла ў ад па вед насці з за ка на даўствам
Рэспублiкi Бе ла русь ажыц цяўляе:

аду ка цый ны пра цэс на пад ста ве ву чэб на-пра грам най да ку мен та цыі аду ка цый най пра -
гра мы спе цы яль най аду ка цыі;

ка рэк цыю фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў у вуч няў;
вы ха ван не вуч няў у ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь;
ства рэн не спе цы яль ных умоў для ат ры ман ня спе цы яль най аду ка цыі;
сістэ ма тыч нае назіран не за індывіду аль на-ты па лагічнымі асаблівас цямі вуч няў і ста нам

іх зда роўя на пра ця гу на ву чан ня і вы ха ван ня ў да па мож най шко ле;
ахо ву зда роўя вуч няў у час ажыц цяўлен ня аду ка цый на га пра цэ су;
пат ра нат вы пускнікоў да па мож най шко лы.
16. Да па мож ная шко ла ак ра мя ас ноўных функ цый, пе раліча ных у пунк це 15 дад зе на га Па ла -

жэн ня, у па рад ку, пра дуг лед жа ным за ка на даўствам Рэспублiкi Бе ла русь, мо жа ажыц цяўляць:
на ву чан не і вы ха ван не вы ха ван цаў пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы спе цы яль най

аду ка цыі на ўзроўні да шко ль най аду ка цыі для асоб з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю;
ар ганіза цыю на ву чан ня і вы ха ван ня для ат ры ман ня спе цы яль най аду ка цыі до ма вуч няў,

якія па ме ды цынскіх па каз чы ках ча со ва або пас та ян на не мо гуць на вед ваць ус та но вы аду ка цыі;
ар ганіза цыю на ву чан ня і вы ха ван ня ва ўмо вах ар ганіза цый ахо вы зда роўя вуч няў, якія

за свой ва юць змест 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 і якім аказ ва ец ца ме ды цын -
ская да па мо га ў ар ганіза цы ях ахо вы зда роўя ва ўмо вах ста цыя на ру;

ар ганіза цыю на ву чан ня і вы ха ван ня ва ўмо вах са на тор на-ку рорт ных і аз да раўлен чых ар -
ганіза цый вуч няў, якія за свой ва юць змест 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 і накіра -
ва ны ў склад зе ар ганіза ва ных груп у са на тор на-ку рорт ныя і аз да раўлен чыя ар ганіза цыі;

ар ганіза цыю на ву чан ня і вы ха ван ня вуч няў, якія за свой ва юць змест 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 і зна ход зяц ца ва ўста но вах са цы яль на га абс лу гоўван ня;

iнавацыйную i экс пе ры мен таль ную дзей насць.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ (ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА)

17. Да па мож ная шко ла фарміруе сваю струк ту ру ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс -
публікі Бе ла русь, са ста ту там.

18. Да па мож ная шко ла 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.

Струк тур нае пад разд зя лен не мо жа ства рац ца як ада соб ле нае пад разд зя лен не.
19. Да па мож ная шко ла мо жа мець ву чэб на-доследныя ўчасткі (гас па даркі), вы твор чыя

(ву чэб на-вы твор чыя) май стэрні і іншыя аб’екты, якія за бяс печ ва юць рэ аліза цыю за дач і ста -
тут ных мэ таў да па мож най шко лы.

Ву чэб на-доследныя ўчасткі (гас па даркі), вы твор чыя (ву чэб на-вы твор чыя) май стэрні
ства ра юц ца з мэ тай ар ганіза цыі пра цоўна га на ву чан ня, а так са ма рэ аліза цыі аду ка цый най
пра гра мы пад рых тоўкі ра бо чых (слу жа чых). Ву чэб ныя (ву чэб на-вы твор чыя) май стэрні да -
па мож най шко лы за бяс печ ва юц ца аб ста ля ван нем і інстру мен там са спе цы яль нымі пры ста -
са ван нямі, якія па пя рэд жва юць траўма тызм і даз ва ля юць пе раа доль ваць сэн сар ныя і ру -
халь ныя па ру шэнні вуч няў.

ГЛАВА 4
КАМПЛЕКТАВАННЕ ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ (ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА)

20. Кам плек та ван не да па мож най шко лы ажыц цяўля ец ца за сна вальнікам на пад ста ве
за клю чэн ня дзяр жаўна га цэн тра ка рэк цый на-развіваю ча га на ву чан ня і рэ абіліта цыі (да -
лей – ЦКРНіР) з улікам струк ту ры і сту пені цяж касці фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў 
у дзя цей згод на з да дат кам.

Пры ём у да па мож ную шко лу ажыц цяўля ец ца на пад ста ве зая вы за кон на га прад стаўніка
пры прад’яўленні ім пас вед чан ня аб на рад жэнні або да ку мен та, які свед чыць пра асо бу на ву -
чэн ца, за клю чэн ня ЦКРНіР, ме ды цын скай да ведкі аб ста не зда роўя на ву чэн ца. Пры ём у да -
па мож ную шко лу, ут ры ман не і вы пуск вуч няў з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю з ліку
дзя цей-сірот i дзя цей, якiя засталiся без апекi баць коў, ажыц цяўля юц ца ў па рад ку, які ўста -
ноўле ны за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

21. Вучні з ус та ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі пры ма юц ца ў кла сы ад па вед на іх
развіццю і ўзроўню аду ка цый най пад рых тоўкі.

22. У вы пад ку спы нен ня дзей насці да па мож най шко лы за сна вальнік ажыц цяўляе пе ра -
вод вуч няў па ўзгад ненні з іх за кон нымі прад стаўнікамі ў іншыя ўста но вы аду ка цыі, якія рэ -
алізу юць аду ка цый ныя пра гра мы спе цы яль най аду ка цыі.
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ГЛАВА 5
АСАБЛІВАСЦІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ Ў ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЕ

(ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЕ-ІНТЭРНАЦЕ)

23. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі 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 ар -
ганізу ец ца ў ад па вед насці з 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 з улікам асаблівас цей, вы зна -
ча ных ар ты ку лам 268 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, дад зе ным Па ла жэн нем.

24. Аду ка цый ны пра цэс у да па мож най шко ле носіць ка рэк цый ную накіра ва насць і ар -
ганізу ец ца з улікам струк ту ры і сту пені цяж касці фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў і
ўзро сту вуч няў на пад ста ве ву чэб на-пра грам най да ку мен та цыі аду ка цый ных пра грам спе -
цы яль най аду ка цыі.

25. Ву чэб на-пра грам ная да ку мен та цыя аду ка цый ных пра грам спе цы яль най аду ка цыі,
якая рэг ла мен туе аду ка цый ны пра цэс, вы зна ча на ар ты ку лам 279 Код экса Рэс публікі Бе ла -
русь аб аду ка цыі.

26. На ву чан не і вы ха ван не пры рэ аліза цыі 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
ажыц цяўля юц ца на ад ной з дзяр жаўных моў Рэс публікі Бе ла русь.

Ас ноўная мо ва на ву чан ня і вы ха ван ня (бе ла ру ская або рус кая) пры рэ аліза цыі 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 вы зна ча ец ца яе за сна вальнікам з улікам па жа дан няў за кон -
ных прад стаўнікоў вуч няў.

27. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі 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 ажыц -
цяўля ец ца ў кла сах, якія ад кры ва юц ца ў за леж насці ад струк ту ры і сту пені цяж касці
фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў і ўзро сту вуч няў.

28. Аду ка цый ны пра цэс у да па мож най шко ле ажыц цяўля ец ца ў адд зя лен нях (пер шае і
дру гое), якія аб’ядноўва юць кла сы. Пер шае і дру гое адд зя ленні ства ра юц ца ў за леж насці ад
струк ту ры і сту пені цяж касці фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў і ўзро сту вуч няў.

У да па мож най шко ле мо гуць ад кры вац ца XI–XII кла сы паг лыб ле най са цы яль най і пра -
фесіяналь най пад рых тоўкі, на паўняль насць якіх скла дае 12 вуч няў. XI–XII кла сы паг лыб -
ле най са цы яль най і пра фесіяналь най пад рых тоўкі – кла сы, у якіх ад на ча со ва з аду ка цый най 
пра гра май 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 рэ алізу ец ца аду ка цый ная пра гра ма пра фесіяналь най пад рых -
тоўкі ра бо чых (слу жа чых).

29. На паўняль насць кла саў у да па мож най шко ле ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з пунк -
там 13 ар ты ку ла 268 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.

30. Па ра шэнні за сна вальніка ў да па мож най шко ле мо жа быць ус та ноўле на мен шая на -
паўняль насць кла саў.

31. Коль касць кла саў у да па мож най шко ле вы зна ча ец ца за сна вальнікам у ад па вед насці з 
пат ра ба ван нямі санітар ных нор маў, правілаў і гігіенічных на рма ты ваў з улікам умоў, якія
не аб ход ны для ажыц цяўлен ня аду ка цый на га пра цэ су.

32. Ас ноўнай фор май ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су пры рэ аліза цыі 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 з’яўля юц ца ву чэб ныя за няткі: урок, назіран не, экс курсія і
іншыя. Да дат ко ва пра во дзяц ца ка рэк цый ныя, фа куль та тыўныя, сты му люю чыя, пад -
трымліваю чыя за няткі, прак ты ка.

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.

33. Ву чэб ныя за няткі ў да па мож най шко ле пра во дзяц ца ў пер шую зме ну.
34. Штод зён ная коль касць ву чэб ных за нят каў у да па мож най шко ле і іх пас ля доўнасць

вы зна ча юц ца рас кла дам, які скла да ец ца з улікам пат ра ба ван няў санiтарных нор маў і
правілаў і гігіенічных на рма ты ваў і за цвярд жа ец ца кіраўніком да па мож най шко лы.

35. Пры пра вяд зенні ву чэб ных за нят каў па ву чэб ных прад ме тах «Пра цоўнае на ву чан не»
ў V–Х кла сах, «Пра фесіяналь ная пад рых тоўка» ў XI–XII кла сах паг лыб ле най са цы яль най і
пра фесіяналь най пад рых тоўкі клас дзеліцца на гру пы пры ўмо ве на ву чан ня ў кож най з іх
роз ным пра фесіям. На паўняль насць гру пы скла дае не менш за 3 вучні, даз ва ля ец ца кам -
плек та ван не груп вуч нямі па ра лель ных кла саў.

36. Атэ ста цыя (бя гу чая, пра меж ка вая, выніко вая) вуч няў да па мож най шко лы пры за -
сва енні 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 для асоб з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з ар -
ты ку ламі 275, 277 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, Правіламі пра вяд зен ня атэ ста -
цыі на ву чэн цаў пры за сва енні 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 для асоб з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю, якія за -
цверд жа ны пас та но вай Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 19 ліпе ня 2011 г. № 93
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 100, 8/24104).
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37. З мэ тай удак лад нен ня ад па вед насці 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 паз на -
валь ным маг чы мас цям вуч няў да па мож ная шко ла накіроўвае іх са зго ды і ў пры сут насці за -
кон ных прад стаўнікоў не паўна летніх вуч няў у ЦКРНіР для пра вяд зен ня псіхо ла га-ме ды ка-
 пе да гагічна га абс ле да ван ня.

38. Ка рэк цыя фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў у вуч няў ажыц цяўля ец ца на ка рэк -
цый ных за нят ках. Ка рэк цый ныя за няткі накіра ва ны на вы праўлен не і (або) пас лаб лен -
не фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў у вуч няў.

39. Ра бо ту па ка рэк цыі фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў у вуч няў ажыц цяўляе на -
стаўнік, які мае вы шэй шую аду ка цыю па профілям «Пе да гогіка», «Пе да гогіка. Пра -
фесіяналь ная аду ка цыя» (на пра мак «Спе цы яль ная аду ка цыя») або вы шэй шую аду ка цыю па 
профілям «Пе да гогіка», «Пе да гогіка. Пра фесіяналь ная аду ка цыя» і пе ра пад рых тоўку па
на прам ку «Спе цы яль ная аду ка цыя».

40. Ка рэк цый ныя і фа куль та тыўныя за няткі, як правіла, пра во дзяц ца пас ля за вяр шэн -
ня або да па чат ку ўро каў. Фа куль та тыўныя за няткі ў IX–XII кла сах мо гуць пра водзіцца ў
шос ты школь ны дзень.

41. Ка рэк цый ныя і фа куль та тыўныя за няткі, у тым ліку і па ас но вах бяс пекі жыц ця -
д зей насці і ра дыя цый най бяс пекі, а так са ма сты му люю чыя і пад трымліваю чыя за няткі пра -
во дзяц ца ў ад па вед насці з рас кла дам, які за цвярд жа ец ца кіраўніком да па мож най шко лы.

42. Для ар ганіза цыі ка рэк цый ных, фа куль та тыўных, сты му люю чых і пад трымліваю -
чых за нят каў вучні, як правіла, ад на го або па ра лель ных кла саў аб’ядноўва юц ца ў гру пы. На -
паўняль насць груп павінна скла даць не менш за тры вучні.

43. У да па мож най шко ле вуч ням, якія ма юць па ру шэнні маўлен ня, аказ ва ец ца ла га пе -
дыч ная да па мо га на стаўнікам-дэ фек то ла гам (на стаўнікам-ла га пе дам). Для ака зан ня ла га -
пе дыч най да па могі вучні аб’ядноўва юц ца ў гру пы.

44. У да па мож най шко ле з мэ тай ар ганіза цыі ра бо ты па фізічнай рэ абіліта цыі вуч няў
уводзіцца па са да інструк та ра-ме та ды ста па фізічнай рэ абіліта цыі (інструк та ра па ля чэб най
фізкуль ту ры).

45. У да па мож най шко ле з мэ тай ака зан ня да па могі сям’і ў на ву чанні і вы ха ванні вуч няў
мо гуць ад кры вац ца гру пы па доўжа на га дня для вуч няў I–X кла саў, па ра дак дзей насці якіх
вы зна ча ец ца Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь.

46. Аду ка цый ны пра цэс пры рэ аліза цыі аду ка цый най пра гра мы спе цы яль най аду ка цыі
на ўзроўні да шко ль най аду ка цыі для асоб з інтэ лек ту аль най не дас тат ко вас цю ажыц цяўля -
ец ца ў ад па вед насці з пат ра ба ван нямі да ар ганіза цыі аду ка цый на га пра цэ су пры рэ аліза цыі
аду ка цый най пра гра мы да шко ль най аду ка цыі з улікам асаблівас цей, ад зна ча ных у пун кце 3
ар ты ку ла 268 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.

47. Са цы яль на-пе да гагічная пад трым ка вуч няў і ака зан не ім псіха лагічнай да па могі
ажыц цяўля юц ца са цы яль на-пе да гагічнай і псіха лагічнай служ бай да па мож най шко лы.

48. Вуч ням да па мож най шко лы, якія за своілі змест 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, вы да ец ца пас вед чан не аб спе цы яль най аду ка цыі.

49. Аду ка цый ны пра цэс у XI–XII кла сах паг лыб ле най са цы яль най і пра фесіяналь най
пад рых тоўкі накіра ва ны на фарміра ван не са цы яль на знач ных умен няў, не аб ход ных вуч ням
для рэ аліза цыі сваіх правоў і вы ка нан ня гра мадскіх, ся мей ных і пра фесіяналь ных аба вяз -
каў у са ма стой ным жыцці, за бяс печ вае за вяр шэн не пра фесіяналь най пад рых тоўкі.

Пер шас ная са цы яль на-пра фесіяналь ная адап та цыя вуч няў за бяс печ ва ец ца вы твор чай
прак ты кай.

50. Ар ганіза цыя аду ка цый на га пра цэ су, атэ ста цыя вуч няў 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 юц ца ў ад па вед -
насці з Па ла жэн нем аб бес пе ра пын ным пра фесіяналь ным на ву чанні па пра фесіях ра бо чых,
якое за цверд жа на паста 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).

ГЛАВА 6
КІРАВАННЕ ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛАЙ (ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛАЙ-ІНТЭРНАТАМ). УЗАЕМААДНОСІНЫ

ЎДЗЕЛЬНІКАЎ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

51. Не пас рэд нае кіра ван не дзяр жаўнай да па мож най шко лай ажыц цяўляе ды рэк тар, які
пры зна ча ец ца на ўмо вах пра цоўна га да га во ру (кан трак ту) на па са ду і вы зва ля ец ца ад зай -
мае май па са ды яе за сна вальнікам па ўзгад ненні з Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла -
русь у ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

52. Ас ноўным ор га нам са макіра ван ня да па мож най шко лы з’яўля ец ца са вет, які ўзна -
чаль вае яе ды рэк тар.

У да па мож най шко ле ства ра ец ца пе да гагічны са вет і мо жа ства рац ца апя кунскі са вет,
баць коўскі камітэт.

Струк ту ру і штат ны рас клад да па мож най шко лы рас пра цоўвае і за цвярд жае ды рэк тар да -
па мож най шко лы на пад ста ве ты па вых шта таў і на рма ты ваў коль касці ра ботнікаў да па мож -
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най шко лы, якія за цвярд жа юц ца Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь, у ме жах вы -
дзе ле ных срод каў.

53. Ды рэк тар да па мож най шко лы ня се ад каз насць пе рад дзяр жа вай, за сна вальнікам, за -
кон нымі прад стаўнікамі на ву чэн цаў за сваю дзей насць у ад па вед насці са служ бо вымі аба вяз -
камі, якія пра дуг лед жа ны кваліфіка цый нымі пат ра ба ван нямі, пра цоўным да га во рам (кан -
трак там) і ста ту там да па мож най шко лы.

54. Пры ём на ра бо ту ў да па мож ную шко лу пе да гагічных, ме ды цынскіх і іншых ра -
ботнікаў, за клю чэн не (пра цяг, ска са ван не) з імі пра цоўна га да га во ру (кан трак ту), пры мя -
нен не да іх мер за ах воч ван ня і дыс цыплінар на га спаг нан ня, зваль нен не ажыц цяўляе ды рэк -
тар у ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

55. Пра цоўныя ад носіны ра ботнікаў у да па мож най шко ле рэ гу лю юц ца ў ад па вед насці з
за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

56. Кваліфіка цый ныя пат ра ба ванні да пе да гагічных і ме ды цынскіх ра ботнікаў вы зна ча -
юц ца кваліфіка цый нымі ха рак та ры сты камі, за цверд жа нымі ва ўста ноўле ным за ка на -
даўствам Рэс публікі Бе ла русь па рад ку.

ГЛАВА 7
ФІНАНСАВАННЕ І МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ

(ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА)

57. Фінан са ван не дзяр жаўнай да па мож най шко лы ажыц цяўля ец ца за кошт срод каў мяс -
цо вых бюд жэ таў, срод каў ад дзей насці, якая пры носіць да хо ды, бяз вы п лат най (спон сар -
скай) да па могі юры дыч ных асоб і індывіду аль ных прад пры мальнікаў, іншых крыніц, якія
не за ба ро не ны за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

Фінан са ван не пры ват ных да па мож ных школ ажыц цяўля ец ца за кошт срод каў за сна -
вальніка, срод каў ад дзей насці, якая пры носіць да хо ды, бяз вы п лат най (спон сар скай) да па -
могі юры дыч ных асоб і індывіду аль ных прад пры мальнікаў, іншых крыніц, якія не за ба ро -
не ны за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

Ап ла та пра цы суп ра цоўнікаў да па мож най шко лы ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з за ка -
на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

58. Ма тэ ры яль на-тэхнічная ба за да па мож най шко лы фарміру ец ца за сна вальнікам у ад -
па вед насці з пат ра ба ван нямі, якія ўста ноўле ны за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь, ук лю -
чае ў тым ліку зя мель ныя ўчасткі, бу дынкі, аб ста ля ван не, транс парт ныя сродкі і іншую маё -
масць, не аб ход ную для ар ганіза цыі на ву чан ня і вы ха ван ня вуч няў да па мож най шко лы.

59. За сна вальнік за ма цоўвае маё масць за да па мож най шко лай на пра ве апе ра тыўна га
кіра ван ня. Пра ва рас па ра джэн ня маё мас цю ажыц цяўля ец ца па ўзгад ненні з за сна вальнікам.

60. Да па мож ная шко ла ня се пе рад за сна вальнікам ад каз насць за за ха ван не і эфек тыўнае
вы ка ры стан не за ма ца ва най за ёй маё масці.

61. Да па мож ная шко ла павінна мець па мяш канні, кабіне ты, май стэрні, пля цоўкі, за бяс -
пе ча ныя мэб ляй, інвен та ром, срод камі на ву чан ня, не аб ход нымі для ар ганіза цыі аду ка цый -
на га пра цэ су, па мяш канні для за нят каў фізічнай куль ту рай і спор там, іншую маё масць у ад -
па вед насці з пат ра ба ван нямі санітар ных нор маў, правілаў і гігіенічных на рма ты ваў.

Да да так
да Палажэння аб дапаможнай школе
(дапаможнай школе-інтэрнаце)

Камплектаванне дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната)
з улікам структуры і ступені цяжкасці фізічных і (або) псіхічных парушэнняў 

Адд зя лен не Струк ту ра і сту пень цяж касці фізічных і (або) псіхічных па ру шэн няў

Пер шае адд зя лен не Лёг кая інтэ лек ту аль ная не дас тат ко васць
Дру гое адд зя лен не Уме ра ная і цяж кая інтэ лек ту аль ная не дас тат ко васць

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26  июля 2011 г. № 186

8/24342
(02.11.2011)

8/24342О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2008 г. № 46

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 мая 2008 г. № 46 «Об ут вер жде нии форм спра вок об обу че нии в уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния (под раз де ле ни ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли -
фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 136, 8/18911).

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 С.А.Мас ке вич

-52-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 124, 8/24341–8/24342


