упрАвлIння освIти шосткинськоi MrcbKoi рАди
нАкАз
05.09.2013

м. Шостка

Ns 237

Про затвердкеш{rI прOграм гуртковоi
робсrти позашrкiльн,t{х нtlвчаtJьнЕх закл4дiв

На викон€lння листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вц 18.07.2013
Ng l/9-502 кПро наlвч€lJlьнi програми з позашкiльноi освiти>, нtжilзу
управлiння освiти вiд 21.08.2013 J&Z29 <<Ilpo порядок затверджен}uI мiсъких
навчilльнI,D( прогрilм з позашкiлъноi освiти>, вiдповiдно до методиtIн}ж
рекомендацiй iнстrтгуry iнrrовацiйшо< технологiй та змiсту освiти щодо
Змiсту та оформлешrя навчrlлъних програм з позапtкiльноi освiти та
схваленнrI науково-методичною р4дою мiського методичного кабiнету, з
метою гriдвlацення рЬня якостi позilпкЬноi освiти MicTa

НАКАЗУЮ:
l, Затвердити црограми rypжoвoi роботи

д-пя

дiтей позашкiлънI,D( навчальних

закладiв (ýодагок 1).
2. Керiвника}t позашкiльних нltвч€lльн}lх закладiв забезпечкги якiсну роботу
гурткiв вiдповiдно до затверджених програм.

З.

КОrrгРоль за виконан}uIм д€tнOго нmtaзу покJIасти на головного спецiа.гtiста
управлiння освiти Куниrцо З,М.,

Нача-шьник управлiнlrя освiти

Куя"ц" З.М.,7-18-З7

Н.О. Сергейко

Управлirпrя освiти Шосткrдrсъкоi мiсъкоi ради

рIшЕння м2
засiдап Hrr

rr

ауково-методшчrrоТ реди методпчн ого кабiп еry

вiд 05.09.2013 р.
Про схвапення ttрограм ryржовоi
роботи позашкiлънlD( н€lвч{шьнIФ( закладiв

виконання листа MiHicTepcTBa освiти i науки YKpairml вiд
18.07.201З }.Is |19-502 кПро навчальнi програми з псзflшкiльноI освiтю>,
наказу управлiнrrя освiти вiд 21.08.2013 Ng229 <Про порядок затвердкешuI

На

мiськrдr навчttJIьнlD( програм з позzlшкiльноi ooBiTи>> з метою вдосконtшеннrl
нitвчаJlьно-вrоrовноi, црограмно-мегодичноi робом в
позашкiльнlD(
ЕilвчаJьнID( закJIадФ( MicTа' заýпухавши та обrоворrшши iнформацii
методистiв позаrrrкiльних нltвчalльних закладiв Ромаrщова С.В. (IiEB),
Запiвахiна С.В. (Ш]СПТ), Мамоrrговоi H.I. (СЮТ), Гряlжо О.О. (СЮН),
Радчеtпсо I.0. (КДЮТ кОрляткоD) цро црограми гуртковоi роботи шrя дiтей
ПОЗШrrкiльtllшt навчаJIьних заклqдiв MicTa, вiдповiдно д0 методи.IнID(
РекомеlцшfЙ iнстшуrу ЙновацiЙшп< технологiй та змiсту освiти щодо
ЗмiстУ та оформлення навч€lпьних програм з позашкiльноi освiти, з метою
пiдвищення рiвня якостi цgзапткiльноi освiти MicTa

l.

рrда ухвалю€

Схвшtити Програп.rи гуржовоi роботи для дiтей позашкiльних

навч€IJIънI,D(

закладiв (перелiк црограм додасгься).

Додаток на 5 арк.

Голова ради

Е.Ф.Ларюк

Секретар

Н.Г.Бокатова

Додаток l
до наказу управлiння
вiд 05.09.20 1Зр. }lb237

освiти

перепiк проrрfl м гуртковоi роботш позашкiльншх навчвльних закпадiв
J\b

з/п
1

пнз

мцсIIт

Назва програми
Нав.rа.гrьна

црграма
ryржаанглiйськоi
мови

ь

<<Full

.

conИcbl

Автор програми,
посада
Карпеяко,Щмитро
Сергiйович,
керiвник гургка

':,

Коротка анотацiя

Прграма рзрrлхована на 3 етапи, 3
роки навчанч вiдlовiдцо до трьох

piBHiB навчаннJ{, 2 години на
тиждень. Схвалена на засiданнi
методичного об' еднання керiвникiв
rуртковоi роботи МЦСIТГ,
протокол вiд 26.08.13, ffsl
Враховуючи рiвенъ пiдготовки
вихованцiв плануеться робота
гуртка англiйськоi мови в 4 групах:
- II сryпiнь (Intermediate) основний

рiвенъ-2.рул"

:

(Uррr-iпtеrmеdiаtе)
вишийniBeHb_2гпчпи
Програма розрахована на 2 роки, .на
4-6 годин на тиждень, дJIя дiтей 610 poKiB, пIюйшша апробацiю на
piBHi заклалу, схваJIена на засiданнi
методичноi ради СХОТ (29,08.13,
- III отупiнь

2.

сют

Початкове стендове
моделювання

Пархоменко
Олексаялр
lвановнч, керiвник

гурка

Iсторико-технiчне
стеIцове
моделюý{шня,

3.

4.

сюн

5,

кдют

t<Орлятко>

6.

Мамоrrгова H.I.,
метOдист
Пархоменко

Олеgаtlдр

Iванович, керiвник
гуртка

Програмаryргка
<CBiT рослин} дlБt
дiтей середнъого
шкiльного BiKy

Кривонiс В.В",
KopHieHKo С"В.,
керiвники rypжiB

Навчмьна прогрма
з позашкiлъноi
освiти спортивнофiзкульryрного
нацряму <Аеробiм>

А.rшанова Надiя

Навчалъна прOграма з
позашкiльноi ocBiж
естетцIrного Еtlпряму
лlтературнодрамажчного ryугка

Мrахайлiвна,
керiвник гуртка

Вороrпило Ольга
Юрiiвrв, ксрiвник
ryртка

протокол JФ4),
Програма розрахOв{жа на 5 poKiB, на
tб годин Еа тIокдень, дJlя дiтей 10-18
pKiB, пройшла алрбашiю на piBHi
закладу, cxBrlJleнa на засiданнi
методичноi рали СЮТ (29.08.13,
проюкол ЛЬ4).
Програма розрахов{lнана2 роки, на
4{ годин на тIФкдень, дJIя дiтей 1214 poKiB, пройшла апробаuiю на
piBHi закладу, схваJIена на засiданнi
методичноi ради СЮН (24.04.20lЗ
р., ггротокол МЗ).
Програма рзрахOвана на 2 роки, 6
годин Еа тюкденъ: 1-й piK початковий piBeHb, 2-й piK основний, Пройшла апробащiю на
piBHi заклqду, схваяеfiа на засiданнi
методичноi ради (протокол ЛЬ4 вiд
30.04.2013 р,)
Програма розраховalна на 4 роки, 6
годин ка тиждень: 1-й piK почажовий piBeHb, 2-З-йрок}I основний,4-й piK - вищий. Пройшла
апрбацiю на piBHi зrtкJlадy,

\

/

(Галатея>)

прграма
позiluкiльЕоi освiти
Навчалlьна

7,

схваJIена на засiданнi методичноi

ради (протокол
з

естgтичного напряму
гуртка театральних
мiнiатюр <<Експромт>

дюкФп

8.

<<Патрiоп>

9

Воршlшlо

Ольга
ЮрiiЪн4 KepiBHHK

гурrкt

Навчальна шрграма з
позашкiльноi освiти
спортивного напряму
гуртка кАрмспор>
д.ги дiтей шкЬного
BiKy

Шевель О,е.,
KepiBHHK гуртка

Навчаьна прграма з
позашкьноi освiти
спорл{вною напряму

Привалов I.B.,
дирекгор

11

12

Навчальна прогрФма з
позаIшdJIьноi освiти
спOрп.вного напряму
гуржа <Айкiбудо>
для дiтей шкiльного
BiKy

Вазiсв Г.М,
керiвник гургкrt
Куниця О.Б,
керiвник гуртка

Навчальна програма з
позашкiльноi освiти
вiйськовопатрiотичного
напряму гургка
<Зiрншця>l для дiтей
шкiпьного BiKy
Навча-ltьна програма з

Осипенко А.В,
методист

поишкiльноi ocBiм
ýпоргивноrc нацряму
гургм <Карате-до
(Сьотокан+Госоку

l4

шкiльного BiKy
Навчалъна прграма з
позашкiльноii ocBiTH
спорrивного напряму
гурrка кКарате-ло
(Хвчi_о-кай кан Рю)>
для дiтвй шкiльного
BiKy
навчальна поогоама з

початковий piBeHb, 2-й piK основний. Пройшла апробшдiю на
piBHi заклалу, схваJIена на засiданнi
методичноi ради (пртокол }llЦ вiд
З0,04.2013 р.)
Прграма розрахована Еа 4 рки, яа
6 та 8 годин на тиждень, дJIя дiтей
13-18 pKiB, пройшла апрбаuiю на
piBHi закла,ду, схвалена на засiданнi
МО педагогiчних працiвникiв IIIM
(29.08.2013, протокол NЬ 0l)
Програма розрахована на б poKiB, на
6 та 8 годин на тиждень, дJIя дiтей
13-18 pKiB, прйшла апробшriю на
piBHi зашrашу, схк}лена на засiданнi
МО педагогiчних прачiвникiв IIIM
ДЮКФП кПатрiот>IIIМР
(29.08.2013, протокол J.lb 01)
Програма розрахована на 4 рки, на
6 годин на тrDкдень, дJIя дiтей 7-18
poKiB, пройшла апробачirо на piBHi
закJIаду, схваJIена на засiданнi МО
педагогiчних працiвникiв IIIM

ДЮКФП KПaTpiouIIIMP

(29.08.20l3, протOкол ЛЬ 0l)
Програма розрахована на 2 роки, на
6 годлтн на тиждень, дJIя дiтей 10-14
poKiB, пройшла апробацiю на piBHi
закладу, схв{lлена на засiданнi МО
педагогiчнtтх працiвникiв IIIM

ДЮКФП кПатрiоuIIIМР

Зайцев Р.В,

керiвник ryртка
Кушпц О.Б,
керiвник гургка

Рю)> для дiтей

lз

вiд 30.04.2013 р)

ДЮКФП кПатрiоuIIIМР

гургка кАтлети.rrrа
гiмнастика> для дiтей
шкiльного BiKy
10

М

Прогрма рзрахована на 2 роки, 6
годин на тиждень: l-й piK -

Зайцев Р.В,
керiвнпк гург,ка
Куниця о.Б,
керiвник rуртка

ЛакозаI.М.л

(29.08.20l3, протокол }lb 01)
Програма рзрахована на 4 роки, на
6 та 8 годин на тиждень, дJIя дiтей
7-1б pKiB, пройшла апрбацiю на
piBнi закладу, cxBluteнa на засiданнi
МО педагогiчних прачiвникiв IIIM
ДЮКФП <Патрiот>IIIМР
(29.08.201З, протокол },{Ь 0l)
Програма рзраховrlна на 4 роки, на
6 та 8 годин на т!Dкдень, дJIя дiтей
7-1б poKiB, прйшла апробашiю на
piBHi закладу, cxвruleнa на засйаннi
МО педагогiчних прачiвникiв Il[M
ДЮКФП <ПaTpioT>IIIMP
(29.08,20l3, протокол Л! 01)
Програма розрахованана2 Dоки. на

позашкiльноi освiти
фiзкультурноспортивного напряму
гуpгrсa <Рух.тrивi iгри>
длtя дiтей rшкiльного
BiKy
Навча-гrьна програма з
позацrкiльноi освiти
споривного Еапряму
гургlФ <<Споривне
плаваЕюD) для дiтей
шкiльного BiKy

15

1б

}Iавча.rьrrа

цргрма

з

позашкiльноi освiти
фiзкультурноспортивного напряму
г)Фтка <<Степаеробiкоl для дiтей
rпкiльноrо BiKy
Навчальна програма з
позашкiльноi освiти
вiйськовопатрiотичного
напряму гургка
кСтрiльба> для дiтей
шкiльного BiKy
Навчальна прграма з
позашкiльноi освiти
вiйськово-патрiотич

17

18

ного наrрямугуртка

<Юний десантник)
для дiтей шкiльного
BiKy
Навча.пьна Ерогрма з
позашrкiпьноi освiти

|9

20

щ

фiзцульryрноспортивного напряму
гуртка <Юнi
олiltдпiйцi> для дiтей
шrкiльного вiкч
Навчальна прграма з
позашкiльноi освiти

методист

Мо
Лакоза I.M.,
метOдист

Глущенко В.О.,
KepiBшrK гургка

осипенко А.В,
методист

Лакоза I.M,

мsюдист

Шевчеlжо Т.В.,
KepiBrrrrK гургка

ЛакозаI.М",
методист

Легейда I.Ф.

lII навчальних piBHiB

позашкйьноi освiти

<Постановка голосуl>
II-1II навчальних piB
HiB {8 poкiв навчання)

(29.08,2013, протокол М 01)
Програма розрахована на 4 роки, на
6 та 8 годин на тшкдень, дJIя дiтей
10-18 poKiB, пройrrшrа апробашiю на
piBHi закrrалу, схв:шена на засiданнi
МО педагогi.rrпц працiвникiв IIIM
ДОКФП <Патрiот>IIIМР
(29,08.2013, протокол NЬ 01)
Прогрьrа розрхована на 2 роки, на
4 та б години на тиждень, дJIя дiтей
9-15 poKiB, пройшла апробачiю на
piBHi закладу, схвалена на засiданнi
МО педагогiчrпо< працiвникiв IIIM
ДОКФП KПaTpioT>IlIMP
(29.08.20tЗ" протокол J,{b 01)
Програма розрахована на 2 роки, на
4 години на тюкдень, для дiтей 1018 poKiB, пройшла апрбацiю на
piBHi заклалу, cxвiuleнa на засiданнi
Мо педагогiтних працiвникiв IIIM

ДЮКФП кПатрiопIIIМР

(10 poKiB rивчання)

Навчальна програма з

педагогiчних праrдiвникiв IIIM

ДЮКФП <ПатрiоuIIIМР

<<Вокальний кпас> I-

2l

4 години на тиждень, дJIя дiтей 710 poKiB, пройшла апробаrдiю на
piBHi заклqду, схваJIена на засiданнi

Леrcйда I.Ф.

(29.08.201з, протокол }lъ 01)
Прграма розраховtt}ла на 3 роки, на
4таб годин на т!Dкдень, дJIя дiтей
12-18 poKiB, пройшла апробщiю на
piBHi закладу, cxBtuleнa на засiданнi
МО педагогiчнпх працiвникiв IIIM
ДЮКФП KПaTpioT>IlIMP
{29,08.2013, протокол ЛЬ 01)
Прогрмарозрахована на 2 рки, на
6 години на тиждень, дJlя дiтей 710 pKiB, пройшла апробацiю на
piBHi закладу> схвалена на засiдаянi
МО педагогiчних працiвникiв IIIM
ДОКФП <Патрiот>IIIМР
(29.08.2013, протокол М 01)
)для вихованцiв молодшого
середнього, старшоrо шкiльного
BiKy, схва.гrена на засiданнi
методичного об'еднання керiвникiв
гуркiв 26.08.20l3p. Протокол М 37
дJIя вихФванцiв серднього,
старшого шкiльного BiKy, схвалена
на засiданнi методичного
об' еднаlrrrя керiвникiв гурткiв
26.08.2013р. Протокол ЛЬ З7

7-/
J

1

22

Навчальна програма з
позашrкiльноi освiти

Легейда I.Ф.

zэ

24

25

позашкьноi освiтя

на

засiданнi

дJIя

вихованцrв

методичного
об'еднання керiвникiв гурткiв
26.08,201.3р. Протокол JФ З7

<<Загальне

фргепiано> II-III
навчаJlьних piBHiB
(8 poKiB навчання)
Навчальна програма з
позашкiльноi освiти
<основи
хорографiЬ I-III
навчаJIьних piBHiB
(l0 poKiB навчання)
Навчальна прграма з
позаIIIкiJьноi освiти
td{орогрфiш I-III
навчапьних piBHiB
(l0 poKiB навчання)
Навча-гlьна програма з

вихованцlв
серсднього,
старшOго шкiльного BiKy, схвалена

дJUI

Ружанська О.В.

молодшого,

середнього, старшого шкiльного

на

вiцу, схвалена
засiданнi
методичIrоrо об'еднаrтня керiвникiв
гурткiв 26.08.2013р. Протокол Jф З7
.Щомашенко I.B.

,Щомащенко I.B,

<<Ifuаси.шrrrй танець>

I-III навчаьних piB
HiB(7 poKiB навчаrшя)

дJIя вихованцrв молодшого,
середнього, старшого шкiльного
BiKy, схва-rrена на засiданнi
мстодичного об'€днання керiвникiв
гчоткiв 26,08,201зп. Поотокол ]llЪ 37
дJIя вихованцlв молодшого,
середнього, старшого шкiльного
Biky, схваленtl на засiданнi
методичного об'сднання керiвникiв
гурткiв 26.08.2013р. Протокол Jф 37
для вихованцlв молодшого,
сероднього, старшого шкiльного
Biky, схвалена на засiданнi
методичного об' еднання керiвникiв
гурткiв 26.08.201Зр. Протокол ]ф 37

26

Навчапьна програма з
позllшкiльноi освiти
<Аrrробашка> I-III
навчЕчlъних piBHiB
(7 poKiB навчання)

Ашмаршна JI.В.

27

Навчальна пргрма з
позашкiльноi освiти

Стегайло Т,А,

дJIя вихованцlв молодшого,
середнього, старшого шкiльного
BiKy, схвалена на засiданнi
методичного об'сднання керiвникiв
гурткiв 26.08,2013р. Протокол Jф 37

Спiшпша Л.о.

длlI вихованшв молодшого

<<Музвчний фольlсlор

I-III навча-гlьних piB
HiB(8 poKiB навчання)

28

Навча.ilьна програма з
позашкiльноi ocBiTH
кТеорiя lrлузиlш>II-III

середнього, старшого шкiльного
BiKy, cxBa.Tleнa на засiданнi
методичного об'еднання керiвникiв
гуржiв 26.08.20lЗр. Протокол ]ф 37

навчrtльних piBHiB
29

(4 роки навчання)
Навча.itьна програма з

позашкЬьноI освiти
<<Основи

Трт'як Я.С.

хорогрфi

I-1II навча-тrьrrих piB

30

з1

HiB (7 poKiB навчання)
Навча.гlьна програма з

позаrдкiльноi освiти
кГра на дуJ(ових
iHcTpyMeHTax I-III
навчальних piBHiB
(7 porg навчання)
Навчвлъна програма з
позашкiльноi освiти
кТеопiя мчзвкиD

JlapiHB.M.,
Ящевко В.В.

для вихованцIв молодшого,
середньог0? старшого шкiльного
BiKy, схваrrена на засiдапнi
методичного об'еднання керiвникiв
гчрткiв 26.08.2013o. Поотокол NЬ З7
вихованцlв
молодшого,
дJIя

середнього, старшого шкiльного

BiKy, схвалена на

засйаннi
методичного об'сднання керiвникiв
гурткiв 26.а8.20|Зр. Протокол ЛЬ 37
Спiшина Л.о.

вихованцIв молодшого,
серýднього, шкiльного BiKy,
cxвrlJleнa на засiданнi методичного
дJUI

a

з2

зз

34

з5

I-II навчальних piBHiB
(4 polca навчання)

Навчальна програма з
позашкiлъвоi освiти
t<}fuрогрфiп>> I_ШI
навчальЕих piBHiB
(10 poKiB навчання)
Навчальна прграма з
позаIilкiльшоi освiти
<d{орографiш l-ПI
навчапьних piBHiB
(7 ooKiB навчання')
Навча.irънапрограма з
позашкiлькоi освiти
<d(орогрфiя I-III
навчаJIьних piBHiB
(7 poKiB навчання)
Навчальна програма з
позашкiльноi освiти

Маковець Л.С.,
ТрегtякЯ"С.

БогдашкинаЯ.В,

Ковапенко С.Ю.

михайлнченко

т.в.

<<Екодлзайн>

навчального рiвня
(2 potcl навчанвя)

1I

36

Навчалъна прогрма

I-III навчаilьних
(7 poKiB

piBHiB

з8

навчаияя}
Навчальна rrрогрма з
позаrrкiлъuоi освiти
кХуложне в'язання)
I-III навча-тrьних
piBHiB (7 poKiB
навчання)
Навчалъна програма з
позашкiльноi оовiти
кАзбука маJIювання>

МедведеваВ.А.

40

{2 wм навчання)
Навча-rька програма з
позаlпкiльноi освiти
кРiдна мова i KyJbTy
ра> I навчаьного piB
няt2rюlt*it навчання)
Навчальна прогрма з
позашкiльноi освiти
<tАнглiйська мова D

Романцоs С.В,

ВладикiнаВ.В.

Ларiна О.В.,

Iнавчального рiвня
{2 рfiiи навчання)

41

Навчальна прогрrБ{а з
позашкiльноi освiти

дJIя вIд(оваЕцiв молодшого,
серднього, старшоrо шкiльного
BiKy, схвалена на засiданнi
методичного об' сднання керiвникiв
гwткiв 26.08.201зо. Поотокол Ns 37

lнтегрваний кур

вихованцiв молодшого,
середнього, старшого шкiльного
BiKy, схвалена на засiданнi
метод}tчного об' сднання керiвникiв
rvшTKiB 26.08.201зо. Поотокол },lb 37
1нтегрований курс
дJIя вихованцiв дошкiльного BiKy,
схвалена на засiданнi методичного
об' сднання KepiBHиKiB rypTKiB
26.08.2013р, Протокол ЛЬ З7
irrrегрований ку,рс
вихованцiв
дJuI
дошкiльного BiKy,
схвtlлена на засiданнi методичного
об'еднання керiвникiв rypTKiB
2б,08,201Зр. Проmкол М З7
irrтегрваний rqypс
для вихованцiв дошкiльного BiKy,
схваJIена на засiдаrrнi методичного
об'еднання керiвникiв гурткiв
26.08.201зр. Поотокол J{! 37
iнтегрований кур
дJIя вихованцiв дошкiльного BiKv"
дJIя

Iнавчального рiвня

39

lнтегрвilнЕй кур

Буtцтк H.I.

з rrозашrсi.гьноi освiти
<Худо>rшя виIIIивкаD

з7

об'еднанrrя керiвникiв гурткiв
26.08.201Зр. Протокол Jф 37
для вихованцlв молодшого,
сереш{ъого, старшого шкiльного
BiKy, схвалена Ht} засiданнi
методичного об'еднання керiвникiв
гурткiв 26.08,2013р. Протокол Jф 37
дJUI вихованцlв молодшого,
сýреднього, старшого шкiльного
Bitcy, схвалеЕа на засiданнi
методичного об' еднання керiвникiв
гурткiв 26,08.20]rэр. Протокол Jф 37
дJlя виховЕlнцlв молодшого,
середньою, старшого шкiльного
Bilcy, cxBa.Tleнa на засiданнi
методиtIного об' еднання керiвникiв
гwткiв 26.08.201Зо. Поотокол Nb З7
iнтегрованкй курс
дIя виховаЕцiв серднього,
старшого шкiльного Bircy, схвалена
на засiданнi методичного
об'сднання керiвникiв rypTKiB
26.08,201зр. Протокол ]{! 37

Пантслейчук Л.В,,

I

кМузика>

42

Iнавчального рiвня
(2 роки навчання)
Навчалъна програма з

позшrпсьноi освiти

кРитмiка >
навчального рiвня
{2 роки навчання)
Навчальна прогFма з
позашкiльноi освiти
кОбразотворче
мистецтво) I-ПI
навчiulьних piBHiB
(7 poKiB навчання)
Навчалъна пргра.ма з
позашкiпьноi освiти
кАкробатика> I-III
навч€uIьних piBHiB
(7 poKiB навчання)
Навчальна прогрма з
позашкiльноi освiти
<Акробатика> i-III

ýжшська О.В.

I

4з

44

45

навчaлJIьних piBHiB
(7 poKiB навчання)

михайличенко

т.в.

Ашмарлlна Л.В.

Ашмарина Л.В.

схвалена на засiданнi методичного
об'еднанrrя керiвникiв гурткiв
26"08.20l3p, Протокол Ns 37
rнтегрований курс
дJlя вихованцiв дошкiльного BiKy,
схвl[лена на засiданнi методичного
об' еднанrrя керiвникiв rypTKiB
26.08.20 1 3р. Протокол .},lb З7
для вихованцiв молодшого,
середнього, старшого шкiльного
BiKy, схвалена на засiданнi
методичного об'еднання керiвникiв
гурткiв 26.08.2аВр. Протокол Jф З7
дJlя вю(ованцв молодшого,
середнього, старшого шкiльного
BiKy, схвалена на засiданнi
методичного об' сднання керiвникiв
гурткiв 26.а8.2аШр. Протокол Jr,lb З7
для виховtlнцIв молодшоrо,
сореднього, старшого шкiльного
BiKy, схвалена на засiданнi
методичного об'еднання керiвникiв
гуггкiв 26.08.2013п. Поотокол ЛЬ З7

