
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЛІЦЕЙ ПОДАТКОВОЇ ТА РЕКЛАМНОЇ СПРАВИ № 21 МІСТА КИЄВА 

НАКАЗ 

Ш І г ^ г и ^ 2019 року № 

Про організацію роботи 
гуртків та спортивних секцій 
у 2019/2020 навчальному році 

На виконання частини другої статті 16 Закону України «Про позашкільну 
освіту», міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019/2023 роки» 
річного плану роботи ліцею та з метою створення умов для оновлення змісту 
позашкільної освіти, здійснення якісного навчально-виховного процесу в 
закладах освіти, заохочення учнів відвідувати гуртки та спортивні секції, 
формування у дітей творчих здібностей, розвитку духовної та фізичної 
досконалості, сприяння профілактики злочинності, бродяжництва, пропаганди 
здорового способу життя, підвищення якості позакласної виховної роботи 

НАКАЗУЮ: 
1. Призначити керівниками гуртків та спортивних секцій з 02 вересня 2019 

року: 

Напрямок ШБ, посада Иедаго Нагіов Початок 
№ Назва діяльності керівника гічне ніова роботи 
з/ гуртка наванг ність 
п аиіен 

ня 
(год.) 

гуртка 
(груп/ 
осіб) 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Гурток 

«Джерельце» 
Художньо-
естетичнй 

2 год 1/15 
(2-4 

класи) 

02.09.2019 

0 Гурток 
«Чарівна 

Художньо-
естетичнй 

4 год 1/15 
(2-5 

класи) 

02.09.2019 

палітра» 

1/15 
(2-5 

класи) 



3 . Гурток 
декоративно 

прикладного 
мистецтва 

«Політ 
фантазії» 

Художньо-
естетичнй 

2 год 1/15 
( 5 - 8 

класи) 

16.09.2019 

4. Гурток 
«Таеквон-

Д О » 

Фізкультурно-
- спортивний 

2 год 1/15 
(2-4 

класи) 

02.09.2019 

5. Гурток 
спортивно-

бального 
танцю 

«Аврора» 

Фізкультурно-
спортивний 

2,5 год. 

4 год. 

1/18 
(2-4 

класи) 

1/16 
(5-9 

класи) 

02.09.2019 

02.09.2019 

6. Гурток 
польської 

мови 

Гуманітарний 2 год 1/15 
( 2 - 4 

класи) 

1/15 
( 8-1 1 
класи) 

16.09.2019 

7. Гурток 
бального 

танцю 
«Київський 

Вальс» 

Художньо-
естетичнй 

2 год 1/20 
(10-11 
класи) 

16.09.2019 

8 . Гурток 
«Кікбоксінг» 

Фізкультурно-
спортивний 

2 год 1/15 
( 5 - 9 

класи) 

16.09.2019 

2. Керівникам гуртків та спортивних секцій: 
2.1 .Розпочати роботу гуртків 2-3 року навчання з 02 вересня 2019 року 
2.2.Провести комплектацію груп 1-го року навчання з 02 вересня 2019 року по 

13 вересня 2019 року. 
2.3.Розпочати роботу гуртків 1 року навчання з 16 вересня 2019 року. 
2.4.До 09 вересня 2019 року здати календарно-тематичне планування роботи 

гуртків і спортивних секцій заступнику директора ліцею з виховної роботи 
Степанюк В. С. 



2.5.До ЗО числа кожного місяця здавати журнали гуртків та спортивних секцій 
на перевірку заступнику директора з виховної роботи Степанюк В. С. 

2.6.Наприкінці І та II семестрів проводити відкриті заняття гуртків і спортивних 
секцій із запрошенням батьків та педагогічних працівників. 

2.7.Згідно річного плану роботи ліцею брати участь у шкільних, районних та 
міських заходах і конкурсах. 

2.8.Залучати до роботи у гуртках та спортивних секціях дітей з девіантною 
поведінкою; дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та дітей 
пільгових категорій. 

3. Класним керівникам 2-11 класів: 
3.1.Довести розклад роботи гуртків та спортивних секцій до учнів ліцею та їх 

батьків. 
3.2.Забезпечити участь дітей у роботі гуртків та спортивних секцій, взяти під 

контроль дітей з девіантною поведінкою; дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах та дітей пільгових категорій. 

3.3.Постійно співпрацювати з керівниками гуртків при підготовці виховних 
заходів. 

4. Заступнику директора ліцею з виховної роботи Степанюк В. С.: 
4.1.Постійно контролювати роботу гуртків та спортивних секцій. 
4.2.Щомісячно перевіряти ведення журналів гуртків та спортивних секцій. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора ліцею з 
виховної роботи Степанюк В. С. 

Директор ліцею Ольга ПОНОМАРЬОВА 


