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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
9 чэрвеня 2021 г. № 127 

Аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь ад 25 чэрвеня 2020 г. № 155 

На падставе пункта 9 артыкула 279 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Унесці ў пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 чэрвеня 
2020 г. № 155 «Аб вучэбных планах спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй 
адукацыі» наступныя змяненні: 

1.1. пункт 4 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана першага аддялення 
дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната) для дзяцей з інтэлектуальнай 
недастатковасцю, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«4. Вывучэнне вучэбнага прадмета «Асновы бяспекі жыццядзейнасці» ажыццяўляецца без 
выстаўлення адзнак, і па дадзеным вучэбным прадмеце для вучняў не прадугледжваецца дамашняга 
задання.»; 

1.2. пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана другога аддзялення 
спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-
інтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў 
наступнай рэдакцыі: 

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і 
сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах 
для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»; 

1.3. пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана першага аддзялення 
спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-
інтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў 
наступнай рэдакцыі: 

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і 
сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах 
для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»; 

1.4. у вучэбным плане спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай 
агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннямі зроку, зацверджаным 
гэтай пастановай: 

пазіцыю 
  

«21. Чарчэнне – – – – – – – – – 1     
                  15   –» 

  
замяніць пазіцыяй 

  
«21. Чарчэнне   – – – – – – – – –1     

                    15»;   

  
пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і 
сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах 
для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»; 
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1.5. пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана спецыяльнай 
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) 
для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў 
наступнай рэдакцыі: 

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і 
сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах 
для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»; 

1.6. пункт 4 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана спецыяльнай 
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) 
для дзяцей з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні), зацверджанага 
гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«4. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і 
сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах 
для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»; 

1.7. пункт 5 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана спецыяльнай 
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) 
для дзяцей з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, зацверджанага гэтай 
пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«5. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і 
сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах 
для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.». 

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2021 г. 
  

Міністр І.В.Карпенка
  


