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Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

“Сенненская школа-інтэрнат  

для дзяцей-сірот і дзяцей,  

якія засталіся без апекі бацькоў” 
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Сенненская школа-інтэрнат размяшчаецца ў найпрыгажэйшым 

кутку Віцебскага Паазер’я. Стары панскі парк, узбярэжжа возера 

Сенненскае, яблыневыя сады, дагледжаныя палі і велічныя алеі – гэта 
ўсѐ складае тэрыторыю школы-інтэрната. 

Раней тут знаходзіўся дзіцячы дом для дзяцей-сірот, які быў заснаваны 

ў 1918 годзе. 

У 1963 годзе ўстанова атрымала статус школы-інтэрната. 

З 1999 па 2008 гады на базе школы-інтэрната паспяхова рэалізаваны 

міжнародны гуманітарны праект "Школа-фабрыка". У выніку 

створана сучасная матэрыяльна-тэхнічная база: сталярная, слясарная, 
дзве  швачныя майстэрні, пчалапасека, парніковая гаспадарка, парк 

сельскагаспадарчай тэхнікі. Арганізавана прафесійная і дапрафесійная 

падрыхтоўка вучняў 8-11 

класаў. 

Сенненская школа-інтэрнат 

– родны дом для дзяцей з 

нялѐгкім жыццѐвым лѐсам. 
Важнай і неад'емнай часткай 

іх жыцця, асноўным сродкам 

сацыялізацыі з’яўляецца 

прафесійная падрыхтоўка, 

працоўная і вытворчая 

дзейнасць. 

163 навучэнцы разам з атэстатам аб агульнай сярэдняй адукацыі 
атрымалі пасведчанне па запатрабаваных рабочых спецыяльнасцях: 

сталяр, швачка, трактарыст-

машыніст, агароднік. 35% 

выпускнікоў прадоўжылі 

адукацыю ў сярэдніх 

спецыяльных і вышэйшых 

вучэбных установах па 

атрыманай прафесіі. 
 На працягу 2008-2015 гг. ў 

школе-інтэрнаце  паспяхова 

рэалізаваны рад 

эксперыментальных і 

інавацыйных праектаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Вынікі рэалізацыі гэтых праектаў забяспечваюць больш высокую 

эфектыўнасць сацыялізацыі і прафесійнага самавызначэння 
выхаванцаў. 

У сучасны момант педагагічны калектыў Сенненскай школы-

інтэрната працуе ў рэжыме інвацыйнага развіцця.  

Прадоўжана работа па рэалізацыі іннавацыйных 
праектаў. Педагогі дзеляцца набытым вопытам 

работы ў сваѐй прафесійнай дзейнасці, ідэямі, 

знаходкамі з установамі адукацыі раѐна, вобласці, 

рэспублікі.  

Штогод школа-інтэрнат займае прызавыя месцы 

па выніках удзелу ў раѐнных і абласных кірмашах-

продажах. На працягу 2011-2017 годоў Установа 
штогод паспяхова ўдзельнічала ў фестывалі 

"Славянскі базар" (Горад майстроў) у горадзе 

Віцебску, выставе “Лепшае -дзецям” у горадзе Маскве і выставе “Свет 

дзяцінства” у горадзе Мінск, обласным фестывалі працаўнікоў вескі 

“Дажынкі 2017”  ў горадзе Сянно. 

Выпускнікі Сенненскай школы-інтэрната вучацца ў сярэдніх і 

вышэйшых навучальных установах рэспублікі: Віцебскім дзяржаўным 
тэхналагічным універсітэце, Беларускай дзяржаўнай с/г акадэміі, 

Акадэміі МУС, Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце і інш. 

Педагагічны калектыў працуе для таго, каб выхаванцы Сенненскай 

школы-інтэрната сталі годнымі грамадзянамі сваѐй краіны, гаспадарамі 

свайго лѐсу.  

  

 


