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Директорам 
позашкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів

Про проведення авторського відділення
квітково-декоративного напряму
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального закладу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 25 грудня
2015  р.  №1360  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» з
15 по 17 листопада у м. Києві проводиться ІV (заключна) сесія Всеукраїнської
школи методиста квітково-декоративного відділення. 

На  навчання  запрошуються  педагоги  позашкільних  та  загальноосвітніх
навчальних закладів, керівники профільних творчих учнівських об’єднань, які
були присутні на весняній сесії  та  приймали участь в дистанційних сесіях в
режимі он-лайн, згідно списку.

• Чупринко Ірина Миколаївна, методист Вінницької обласної станції юних
натуралістів;

• Дужук  Сніжана  Андріївна,  керівник  гуртків  –  методист  Комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

• Дем’янюк  Анна  Генадіївна,  керівник  гуртків  Комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

• Лавренюк  Алла  Вікторівна,  керівник  гуртків  Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м.
Боярка Київської області;

• Черненко Людмила Михайлівна, керівник гуртків Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м.
Боярка Київської області;

• Калуга Світлана Вікторівна, керівник гуртків Малютинської ЗОШ І-ІІ ст.
Києво-Святошинського району Київської області.

Програмою  осінньої  сесії  передбачається  захист  –  презентація  творчої
роботи.
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Після  закінчення  авторського  відділення  школи  її  слухачі  отримають
свідоцтва встановленого зразка.

Заїзд та реєстрація учасників – 15 листопада до 13.00 год. за адресою: м.
Київ, вул. Вишгородська, 19, НЕНЦ. 

Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або №
181 до зупинки «Мостицька» та тролейбусом № 33. Від`їзд учасників заходу –
17 листопада після 14.00 год.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає. Оплата за навчання – 300 гр.

Додаткова  інформація  за  телефонами:  0(44)430-04-91,  0973917619
(Штурмак Любов Іванівна) та електронною адресою:cvetic@nenc.gov.ua
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