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оскуолл оБолоругАр - олунньу 7 кYнэ 2020 cbUI
Советскай Союз Герйа Н,С. Степанов аатынан Булуугээ5и Зс Nч-лээх оскуола.

Тумсуу.mр:
L .Щакьчвяттары пстпЕi

1. *Героfr аата о.лбоолуйбэт" - Y.m, сэрrrи Геройпара;
2. *Толокуллфут пэс" _ сэрlп.r кытгыы;rаахта9l4 вgг€ранrrар, сэршr кэмrш о5олоро;
3. *Мшr юlЕпЕэЕ Iш:rIi т!ггтабын'- саха биrшэр ологхоhутт,ар4 уустар, норуот

маастардар4 баЙдаЙtдаах бу.гтугrry, иитээrгrилэр, биlшвр Kyrbrypа' духуфунас
YJIэh}гггэрэ, бил.rпmllээх спортсменнар4 ap:xrc идэлээх ,итырбьгг кrэн ryтгар льоrпор

4, бМин оJц/с sра8спьш, мшп нэJIФп баарбып' - И.М. Гоголев-КшндIл 90 сааhыга
аннаан

5. И.М.Гоrо.пеьКьп,шш sйымпььf,тыгар ruurюстряrшjr оЕOр!ry уонна ол yJrэни
кеrrускээhшl

6. 'Олорор rry.гуrосун rrэрлrrrrэ" _ ryлаlпльrр эfuэр харыстабьоl,

ддкььтаат счDчллаD темалапа члw киhп аатыпан сипдэтэн хашlьпс бапдDаD ппоблемапы
илэ: аат hин ваи

ш)езентаlIиJrннан)- ч+rтйш,r члэтэ- оRо тvс ýчн сyолун аDыйынi,lыта былаана кыттааччы

(!

li.c- cflx,lctlild(|

комчсюэhrдlэ 5 Mlrrr..r,гэ_ ыиыты ылапга p.s шдrr бапюао кытгао- дакьшаат

цлуччалыы да саха,шы да буолуон соп.')

.Щакьlлаат ааýынларын кыттыылаахтФа: 1. 1-2 кьlлаас о5олоро 2. 3-4 кьшаас о5олор 3. 5-7
къллаас о5олоро 4. 8-11 кьrлаас о5олор 5. Улахан .Фон

<<Уrцr5r кпhя, эп yрлyк аsrссар сyгyруйэв...> -
Бу.rтуу уерэ5яршlтrш сайлыьгrrлгар кьr:rяаттарып кrlшвфпI Сдхr сrдрьшндрr.

Улуу Кыаfulы 75 сы.гчlаах фу;ryоЙ}тэр уошrа ,
саха орсrryфу:ryкэптr норуодrнай позга Ивдr Мюкайпович Гоголев-кыrrдлл

тороФбYтJ я сыjIыгар .uаJIлаах УлУУстаа5ы оскУола оýолор}'н Уонм Улахаrr,щон конферешд.rята l.

Блллhылнньлтл

Ко5улээччrr: Оросrтl-убуlryю "Уryм" rоrгэр-уорэтэр ков.Yл киинэ. Булуу улууhун
Yорэ5иршrг}л{ саJвлтат& кСаха саарьшшн iцтьпr сtlгэр осryолаJIар>) ц.Iдс\.YJгJрэ. Совеrскай Союз
Геройа tIколай Саввич Степанов аатымн оскуола.

Сыа.ла, соругл:
. Учуута.rц уhуfuаччы, интээччI4 сrrрдээччи кйи ОлоБун цшfl,riiшъ уryо аатын уЙ.эппr+л. кУhуйуу> дrэн саха шrгэрYорэтэР Yорэуfi ньыматын Yорэх ситимигэр киJшэриигэ

lъымаrш тобул5rу
. Норуот чу.пуУ.ФоIrун холобуру}ин YYIBp ыrпrаты Еfпflr - Yорэтшц саiъшrщlыы;
' Кындцl юfrи быьытынан хааrrыстыбапар)ыгар! кини lдfгэр-yорэтэр хоhооrпоругар,

аfoiмтьыларыгар оло5урaш о5олору тlацlиотическай тыыЕта иитIrI4 КIдцьIJI
аifu{мrБыларын ырытарга Yорэп,пL

Ыь,rrьr.л.лар купэ: О.пчнньу 7. 8 кчrэ 2020 сыл
ЬЬГЫ.rШаР СпРЭ: Булуу ryорат4 Совегскай Союз Геройа Н.С. CTeTlaHoB аатыti:lн Булуугээ5и

3с ffsдээх осryола.
Кыгтааччы.пар: улжаrr.щоц устудьуоrffrар, 1_1 l кьJлiвс yорэнээiгпиэрэ.
Толобyрэ: о5олорго100 со:пqуобай, улахшr.щогго 200 соrп<уобай.

Зашrrп: vilschsteo@mail.ru элеrгроr*ий аа т.rоыска "Саха саарыrв _ 2020" бэrпвлээп ывтыг.



П. Уолашап адьььr.лrяпа <<]VIrшr дwhам баай* боло5уюн iв5ыы кyрэýэ. (Иодэбилэ: ааsыыга
И.М. Гоrолев-Кындыл аlЪIмr.ъылаоындн кытга:rпар- ааБааччылао ахсааrшаоа а,8 уо.гrrв
элбэх бчоrrчо счохтлах- rюлорw сценарrйа аапыы таhыма- сценяческэй кч.гггчtта- толорw
vcTaTa: 5 MvH.)

Хаhыаты эDдэ oEoDoH lолfJuIэD voHHa 5 комyскlyJurэD. Хаhыат йшэр Teho
й балаhа сопко н

Хаhыат TvenT А4 -шмстэн элбэвз cvox Хаhыат хагас етгrтэо бч.шrr 2.5 см
хадl;tарьuшар. Кyрэ)оФ к.п{бrтг хаhьвтгаD бr.п{Dгэ тйЕrrпэJulэо ол rdlшr иDдэбиJмн
туryhарьrты гар кердеhебyт. )

твоDческlй кчоэх. Тrrглына бэрилrпrбrг темаrш аоыfoiы vorTHa хаьыат балаьiтыгао танан
оноруу (всрсткалааььш).

IV. Ивая Гоголев-Кындьш ыDыа бчо.пб!rr хоьоовноDчндн мчlыклtьнай вrrдеоклип кyпэБэ.
Ирдэбrшэ: кэтэхтэн ыытьuLпаD кyDэх. кJIип аDаас тэDилинэн уhуLтyон соп. чhчна 34 муrпrrгэ.
видеолЬфекгаоынан кюргэтиrшэоэ. моtгтажганара кеrчллэюо. Оrоh}r.rц.rчб!rг видеоrш
vilschstep@maiI.ru элекmонrrай почтапа ыыты.lшао эбэтэо флешкдин Бч:rw кчооат. 3 Лg-дээх
оскчолаýа аБалан биэри.rrлэп. Кытгыы йrш телебчр - 200 со.lп<. ,i

Ц9цФ9рgцццдд.щIщд!rта

9.00.- регистраrцrя (тумсуу ыытыrшар кабшrетгарнгар)
9.30 - конферолпя yорyyлээх аhнллыыта (спортlвнай зш)
10.00 - хаfuIсхапарынан улэ,( кабrrrrегтарынан)
13.00 - сыrпъалаг, эбют. (сголовай)
14.00 - хаft;схаларынан yлэ.
15.00 - TylryK таhаарыыта- (Тойон субэ таJIыытынан лаур€ат аrтын ылбыт бrдФ доклад

аяБыппаг, Грм -при ъшrбытгар кытIаJutаР)

lTHo_ ол},нн у 8 кYнэуJАхАн
Совgтскай Союз Герйа Н.С. Стеrвнов аатынан Бу.гlуугээ5и 3с Nэ-дээх оскуоJIа-

Тyмсyулэрз
L "Эр кrrhп уrулал, уhуйеяччы бя.гпrпш уоппа урл' - (Иодэбилэ: Эр кяhи кыгrар. БэЙ'этlдt

ыытан
II. "Эр lмhп учуl"та.r )rоннg вдэр уhуйаачъI' (<<Я п мой ндстлвнrпо) (Ирдэбн.пэ: Эдэр эр юdtи

наст эб

0
а

IIL <<Олорор rrrуrуккуп rэрдпмэ> - Ирлэбилэ: ryлмыыр эйгэ харысгабы.rшгар осryол& учууIаJь

уhуйаа.r,ш улэтlлl корлеруу-йlrпптюрtd4 уопуI атастаhыы,

lV. <<IIоэiпЯ xoEJ.JrTer) - ИрЬОЙэ: айар .шо5урлаМ улФин .Фон кYрэхтэрэ, XohooHy эрдэ айаrr

кэлэн дорБооюrоохтук аа5шы.

Кьггтааччьшарга Tyohy cypylcтap, кыайыыле8хтаргд грамота TYTTaPьUI]'IaP, oHJ. таьын8Е

УУО пачальrпьlн, профкомуп бшрннhэ. -,

Кояференчвя5а *.rrrоr"r.а сайдапколары ылыы о.путньу б кунуrэр д"lц" 9l_oll95*
Вилсэр ,епеqЪпшут: 8914265з709 - Куланова Марип Дртемьевна. 89l428l 1650 - лнва

Прокопьевна Сыромятнпкова


