
Затверджую Погоджую

1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3 - В 4-А 4-Б 4-В

1 ЯДС ЯДС фізкульт ЯДС укр. м./ англ./укр.м. укр. м. фізкульт. матем. ЯДС ЯДС фізкульт.

2 матем. укр.м. матем. матем. матем. укр./англ.м. матем. англ. м. фізкульт. матем. фізкульт. матем.

3 укр.м англ.м. ЯДС укр./англ. м. ЯДС матем. укр. м. укр. м. укр.м. укр. м. матем. англ.м.

4 укр.м матем. укр.м. англ./укр. м. ЯДС(укр.м.) ЯДС христ.ет. укр. м. укр.м. фізкульт. англ. м. укр. м.

5 мист. укр. м./ мист. ЯДС ЯДС(технол.) ЯДС англ. м. ЯДС(технол.) ЯДС
6 мист. інформ./

1 ЯДС ЯДС укр.м укр. м./ укр./англ.м. укр.м./ укр. м. ЯДС фізкульт. англ. м. фізкульт. матем.

2 укр.м укр.м. укр.м. фізкульт. англ./укр. м. матем. матем. англ. м. укр.м. укр. м. матем. укр. м.

3 англ.м. матем. матем. матем. ЯДС ЯДС англ. м. матем. матем. матем. укр. м. христ.ет.

4 укр.м. фізкульт. мист. ЯДС мист. фізкульт. ЯДС укр. м. ЯДС ЯДС христ.ет ЯДС

5 фізкульт. мист. ЯДС укр.м./ мист. ЯДС ЯДС(технол.) мист. інформ христ.ет. ЯДС фізкульт.
6 укр.м./ мист.

1 фізкульт. ЯДС англ.м. укр.м./ ЯДС фізкульт. англ. м. інформ./ ЯДС(укр.м.) ЯДС ЯДС укр. м.

2 матем. укр.м. укр.м. матем. фізкульт. укр./англ.м. матем. фізкульт. матем. матем. матем. матем.

3 укр.м матем. матем. фізкульт. матем. матем. укр. м. матем. христ.ет. фізкульт. англ. м. ЯДС

4 ЯДС (укр.м.) ЯДС (укр.м.) ЯДС ЯДС укр./англ.м. ЯДС фізкульт. христ.ет. англ. м. укр. м. укр. м. фізкульт.

5 фізкульт. ЯДС (трудове) англ./укр. м. англ./укр.м. ЯДС ЯДС(укр.м.) укр.м. мист. укр. м. ЯДС(технол.)
6 укр.м./ індивідуальне мист.

1 анг. м. фізкульт. фізкульт укр./англ. м. укр.м./ укр.м./ інформ. ЯДС(укр.м.) англ. м. англ. м. інформ./ інформ./

2 матем. англ.м. ЯДС англ./укр. м. матем. ЯДС укр. м. матем. укр.м. матем. матем. англ.м.

3 ЯДС укр.м. ЯДС ЯДС(матем.) фізкульт. англ./укр.м. матем. англ. м. матем. укр. м. укр. м. матем.

4 мист. мист. мист. ЯДС ЯДС(укр.м.) укр./англ.м. ЯДСукр. м. укр. м. мист. ЯДС укр. м. укр. м.

5 мист. ЯДС фізкульт. ЯДС(труд.) укр.м./ фізкульт. ЯДС мист. ЯДС(технол.) ЯДС ЯДС
6 укр.м./ інформ. ЯДС(технол.) інформ./ інформ./

1 ЯДС (укр.м.) укр.м. фізкульт ЯДС ЯДС(інформ.) фізкульт. ЯДС(укр.м) фізкульт. ЯДС(матем.) інформ./ ЯДС матем.

2 ЯДС (матам.) ЯДС(матем.) укр.м. укр./англ. м. ЯДС(матем.) ЯДС(матем.) ЯДС(матем.) ЯДС(матем.) ЯДС(укр.м.) матем. ЯДС(матем.) англ.м.

3 фізкульт. ЯДС (укр.м.) ЯДС англ./укр. м. укр./англ.м. ЯДС(труд.) англ. м. матем. фізкульт. фізкульт. фізкульт. ЯДС

4 ЯДС (трудове) ЯДС (трудове)англ.м. ЯДС (інформ.) англ./укр. м. ЯДС(укр.м.) фізкульт. укр. м. ЯДС укр. м. англ. м. укр. м.

5 індивідуальне фізкульт. мист. мист. ЯДС англ. м. ЯДС мист. мист.
6 мист. інформ./ мист. мист.

Голова ПК                              Ярмола Г.В.Керівник ЗЗСО                                     Мадай І. Б
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                    Пустомитівський ЗЗСО №2 І-ІІІ ст. ім. В. Кучабського

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                                                        Н.Г.Лемішко
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