
      ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА 

 АДУКАЦЫІ, 

СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

 ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

 

ЗАГАД                                                            ПРИКАЗ 
 

26.04.2022 № 246 

       г. Вілейка 

 
Аб правядзенні раённага этапу 
рэспубліканскага творчага конкурсу  
юных чытальнікаў  
“Жывая класіка” 
 

Згодна з загадам галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага 

абласнога выканаўчага камітэта ад 25.04.2022 №219 

ЗАГАДВАЮ: 

1. Арганізаваць і правесці раённы этап рэспубліканскага творчага 

конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка” (далей – конкурс)  

з 28 красавіка па 9 мая 2022 года. 

2. Зацвердзіць:  

2.1. састаў арганізацыйнага камітэта конкурсу (далей – аргкамітэт); 

2.2. парадак правядзення конкурсу. 

3. ДУА “Вілейскі раённы вучэбна-метадычны кабінет” (Пракаповiч 

I.A.) забяспечыць арганізацыйна-метадычнае суправаджэнне і 

правядзенне раённага этапу рэспубліканскага творчага конкурсу юных 

чытальнікаў “Жывая класіка”. 

4. Кіраўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі забяспечыць 

неабходныя ўмовы для рэзультатыўнага ўдзелу ў конкурсе. 

 

Намеснік начальніка  

упраўлення                                                 Т.Э.Валынец 

 

 

 

 

 
 

 
Бадзеева 3 18 66 



ЗАЦВЕРДЖАНА 

Загад намесніка начальніка  

ўпраўлення па адукацыі, 

спорту і турызму 

Вілейскага райвыканкама 

    aд 26.04.2022 № 246 

 

 

Састаў арганізацыйнага камітэта 

раённага этапу рэспубліканскага творчага конкурсу 

юных чытальнікаў “Жывая класіка” 

 

Валынец Т.Э.  – намеснік начальніка ўпраўлення па адукацыі, спорце 

і турызме Вілейскага райвыканкама, старшыня. 

 

Патанейка В.I. – інспектар ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Вілейскага райвыканкама. 

 

Бадзеева I.Ф.  – метадыст ДУА “Вілейскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет”. 

 

Рыжэвіч С.С.  – культарганізатар дзяржаўнай установы адукацыі 

«Вілейскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі». 

 

Нікіфарава К.С.  – метадыст дзяржаўнай установы адукацыі «Вілейскі 

раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЦВЕРДЖАНА 

Загад намесніка начальніка  

ўпраўлення па адукацыі, 

спорту і турызму 

Вілейскага райвыканкама 

    aд 26.04.2022 № 246 

 

 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ 

раённага этапу рэспубліканскага творчага конкурсу 

юных чытальнікаў “Жывая класіка” 

 

1. Агульныя палажэнні 

 

1.1. Раённы этап рэспубліканскага творчага конкурсу юных 

чытальнікаў “Жывая класіка”, прысвечанага Году гістарычная памяці 

(далей – конкурс), праводзіцца ў рамках падрыхтоўкі да святкавання Дня 

беларускага пісьменства. 

1.2. Арганізатарам конкурсу з’яўляецца ўпраўлення па адукацыі, 

спорце і турызме  Вілейскага райвыканкама. 

1.3. Конкурс праводзіцца з мэтай развіцця і выхавання высокіх 

маральных каштоўнасцей і ідэалаў беларускага грамадства, прыцягнення 

ўвагі грамадскасці да праблематыкі чытання. 

1.4. Асноўнымі задачамі конкурсу з’яўляюцца: 

 павышэнне цікавасці дзяцей і падлеткаў да чытання, пашырэнне 

чытацкага кругагляду; 

 выхаванне падрастаючага пакалення на лепшых узорах 

нацыянальнай літаратуры; 

 пошук і падтрымка таленавітай моладзі. 

1.5. Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца навучэнцы ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з I па X клас, дадатковай адукацыі дзяцей  

і моладзі Мінскай вобласці. 

1.6. Для арганізацыі і правядзення конкурсу фарміруецца 

арганізацыйны камітэт (далей – Aргкамітэт). 

Аргкамітэт: 

 кансульціруе зацікаўленых аб парадку ўдзелу ў конкурсе; 

 зацвярджае склад журы; 

 распаўсюджвае інфармацыю аб правядзенні конкурсу; 

 зацвярджвае вынікі конкурсу; 

 арганізуе ўручэнне дыпломаў пераможцам конкурсу; 

 аналізуе і абагульняе вынікі конкурсу. 

1.7. Рашэнні Аргкамітэта прымаюцца на пасяджэннях шляхам 

адкрытага галасавання і афармляюцца пратаколамі. Аргкамітэт мае права 



прымаць рашэнне, калі на пасяджэнні прысутнічае не менш за 2/3 

зацверджанага саставу Аргкамітэта. Рашэнне Аргкамітэта лічыцца 

прынятым, калі за яго прагаласавала больш за палову прысутных на 

пасяджэнні членаў Аргкамітэта. 

1.8. Журы конкурсу: 

 арганізуе ацэньванне выступленняў удзельнікаў конкурсу; 

 падводзіць вынікі конкурсу; 

 уносіць у Аргкамітэт прапановы па ўдасканальванню арганізацыі, 

павышэнню метадычнага ўзроўню конкурсу, ліквідацыі выяўленых 

недахопаў. 

1.9. Рашэнні журы конкурсу прымаюцца на пасяджэннях шляхам 

адкрытага галасавання і афармляюцца пратаколамі. Журы конкурсу мае 

права прымаць рашэнне, калі на пасяджэнні прысутнічае не менш за 2/3 

зацверджанага саставу журы. Рашэнне журы конкурсу лічыцца прынятым, 

калі за яго прагаласавала больш за палову прысутных на пасяджэнні 

членаў журы конкурсу. 

 

2. Умовы правядзення конкурсу 

 

2.1. Конкурс праводзіцца ў 2 этапы: 

1 этап – ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, установах 

агульнай сярэдняй адукацыі –у перыяд з 28 красавіка па 9 мая 2022 года; 

2 этап – раённы  – у перыяд з 10 мая па 13 мая 2022 года. 

2.2. У склад журы на ўсіх этапах уваходзяць дзеячы культуры і 

мастацтва, настаўнікі, бібліятэкары, пісьменнікі, прадстаўнікі грамадскіх 

арганізацый і аб’яднанняў. 

2.3. Журы конкурсу ацэньвае выступленні ўдзельнікаў па наступных 

крытэрыях: 

– глыбіня пранікнення ў вобраз і сэнс твора – ад 0 да 10 балаў; 

– выбар тэксту твора – ад 0 да 10 балаў; 

– артыстызм выканання – ад 0 да 10 балаў. 

Максімальны бал – 30. 

2.4. Раённы этап рэспубліканскага творчага конкурсу юных 

чытальнікаў “Жывая класіка” адбудзецца ў завочной форме.   

2.5. Для ўдзелу ў раённым этапе неабходна да 9 мая 2022 года 

даслаць заяўку са спасылкай на відэаматэрыял выступлення ў ДУА 

“Вілейскі раенны цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” па 

электроннай почце cdo@vileyka-edu.gov.by (для Нікіфаравай К.С.) згодна з 

дадаткам. 

2.6. Пераможцы вылучаюцца ў наступных узроставых катэгорыях: 

1-я ўзроставая катэгорыя (пачатковыя класы); 

2- я ўзроставая катэгорыя (5-6 класы); 

3-я ўзроставая катэгорыя (7-8 класы); 

mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by


4-я ўзроставая катэгорыя (9-10 класы). 

2.7. Пераможцы раённага этапу конкурсу ўзнагароджваюцца 

дыпломамі I, II, III ступені упраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Вілейскога райвыканкама і маюць магчымасць ўдзельнічаць у абласным 

этапе конкурсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак  

 

Патрабаванні да заяўкі на ўдзел у раённым этапе  

рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў 

“Жывая класіка” 

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку навучэнца 

2. Узроставая катэгорыя 

3. Назва і аўтар літаратурнага твора 

4. Аб’яднанне па інтарэсах 

5. Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога 

6. Назва і адрас установы адукацыі, клас 

7. Адрас электроннай пошты і нумар тэлефона педагога для сувязі 

8. Спасылка на відэаматэрыял выступлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


