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А Д А У Т А Р А 

У камунктычным выхаванж школьжкау вялшую ролю 
адыгрывае пазакласная i пазашкольная работа. Яна дае 
магчымасць вучням найбольш поуна расшыраць i па-
глыбляць набытыя на уроках веды, выкарыстоуваючы ix 
на практыцы, разв1вае творчыя здольнасц'| школьжкау, 
выпрацоувае навык! грамадска карыснай дзейнасцк Ды-
рэктывам1 X X I V з'езда К П С С прадугледжваецца icTOTHae 
паляпшэнне пазакласнай i пазашкольнай работы з дзець-
Mi. У дзевятай пяцкодцы запланавана расшырыць сетку 
дамоу гпянерау, станцый юных тэхжкау i натуралктау, 
спартыуных школ, а таксама шшых дзщячых устаноу, 
звязаных з выхаваннем падрастаючага пакалення 

У 1967/68 навучальным годзе згодна з пастановай Ц К 
К П С С i Савета М Ы с т р а у С С С Р ад 10 лктапада 1966 года 
«Аб мерах далейшага паляпшэння работы сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы» у штаты сярэдн1х школ была 
уведзена пасада арган!затара пазакласнай i пазашкольнай 
выхаваучай работы (на правах намесжка дырэктара шко-
лы). Яе увядзенне было адной з практычных мер, HaKipa-
ваных на выкананне указанняу XXI I I з 'езда К П С С аб да-
лейшым паляпшэнн1 дзейнасц1 школы па камужстычным 
выхаванн! школьн!кау у пазакласнай i пазашкольнай ра-
боце. У пастанове указвалася на неабходнасць ператва-

1 Матэрыялы X X I V з 'езда К П С С . Мн., 1971, стар. 239. 
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рэння кожнай школы у аргажзуючы цэнтр выхаваучай 
работы з вучням! у непасрэдна прымыкаючым да яе м1к-
рараёне. Гэта абумоулена тым, што сетка культурна-
асветных устаноу, якая расце i у горадзе i у вёсцы 
(у нашай краже працуюць больш як 12 тысяч пазашколь-
ных дзщячых устаноу), усё ж не у стане поунасцю зада-
волщь патрэбы дзяцей, падлеткау, юнакоу. Вось чаму, 
зыходзячы з канкрэтных умоу, кожная школа павшна 
узначалщь пазаурочную выхаваучую работу з дзецьм! 
м'|крараёна, аргажзуючы гуртк1, навукова-тэхшчныя тава-
рыствы, студы|, лекторы! i да т. п. \ уключаючы у тэту 
справу бацькоу, шырокую грамадскасць. 

Праанал1заваушы работу рада школ за апошняе дзе-
сяц1годдзе нельга не зауважыць, накольк1 багатай i змя-
стоунай стала пазакласная i пазашкольная дзейнасць 
вучняу: грамадска карысная праца школьшкау на пра-
мысловых прадпрыемствах i будоулях, у калгасах i сау-
гасах, у школьных майстэрнях i на прышкольных участках, 
працоуныя справы па добраупарадкаванж i азеляненн1 
родных гарадоу i вёсак, работа гурткоу, навукова-тэхн1ч-
ных таварыствау, творчых аб'яднанняу, студый, школьных 
музеяу, клубау, лекторыяу, пошукавая, турысцка-края-
знаучая i спартыуная работа — вось далёка не поуны 
перал1к некаторых Biflay разнастайнай пазаурочнай дзей-
насц1 вучнёускай моладзк 

З'яв1лася неабходнасць нак1роуваць усе гэтыя разна-
стайныя «руча1» выхаваучай работы у адз1нае рэчышча 
працэсу выхавання, аб'ядноуваць намаганн1 выхавальн1-
кау i тым самым садзейн1чаць згуртаванню вакол кожнай 
школы адзшага калектыву, як! выконвае агульнашкольны 
план. Трэба больш шырока i дзейсна актыв1заваць дапа-
могу школе з боку культурна-асветных устаноу, грамад-
CKix i спартыуных арган1зацый прадпрыемствау, саугасау, 
калгасау, аргашзоуваць дзейнасць бацькоу, прадстаун!-
коу грамадскасщ, як1я працуюць з вучням! у пазаурочны 
час як у школе, так i у м!крараёне. 
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Аргажзатар 1 i быу закл!каны да таго, каб сумесна 
з педагапчным калектывам, абагпраючыся на вучнёусюя 
грамадстя аргажзацьм, дабщца эфектыунай аргажзацьм 
i правядзення пазаурочнай выхаваучай работы, каб мак-
симальна задавол|"ць усебаковае развщцё здольнасцей 
вучняу, выхаванне актыуных будаужкоу камужстычнага 
грамадства, як\я спалучал! б у сабе духоунае багацце, 
маральную чысцшю i ф1з!чную дасканаласць. Статутам 
сярэдняй агульнаадукацыйнай школы вызначаны 'йсноу-
ныя абавязю аргашзатара. Ён аргажзуе пазакласную i па-
зашкольную работу i грамадска карысную працу вучняу, 
шструктуе класных юраужкоу, настаужкау, выхавальжкау 
i шшых, каму даручана юраужцтва пазакласным! занят-
кам"| школьжкау, аказвае iM педагапчную дапамогу2. 

За чатыры гады у школах г. Мжска набыты станоучы 
вопыт работы аргажзатарау. Аутар гэтай брашуры ста-
вщь сваёй задачай расказачь аб вопыце работы аргаж-
затарау сярэджх школ № 6, 16, 49, 60, 74, 86, 88. 

1 Далей замест поунай назвы «аргажзатар пазакласнай i паза-
школьнай выхаваучай работы» даецца «аргажзатар» або «аргажза-
тар выхаваучай работы». 

2 Статут сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Гл.: Положения, 
приказы, инструкции Министерства просвещения С С С Р . М., 1971, 
стар. 19. 
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