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Протокол № 6

  

засідання педагогічної ради від 15 травня 2018 року

  

Â 

  

Голова - Столяренко С.А.

  

Секретар – Денисенко І.В.

  

Присутні - 50 чоловік

  

Порядок денний:

    
    1. 1.Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класів.  

  

1.СЛУХАЛИ:

  

Заступника директора школи з навчальної роботи Куценко Г. І. Відповідно до Положення
по конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2018
року №248 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників
для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 березня 2018 року за №359/31811, наказу Міністерства освіти і науки
України від 02 квітня 2018 року № 310 «Про проведення конкурсного відбору проектів
підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти», та з метою організації
прозорого вибору закладами освіти проектів підручників для 1 класу закладів загальної
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середньої освіти, що можуть видаватися за кошти державного бюджету, Міністерство
освіти і науки України просить забезпечити виконання зазначеного Положення,
провести конкурсний відбір проектів підручників для 1 класів та оформити результати
вибору. Вчителі початкових класів здійснили вибір проектів підручників для 1 класів
відповідно до Інструктивно – методичних матеріалів.

  

Â 

      

ВИСТУПИЛИ:

  

Педаш Т.В., вчитель початкових класів. Рекомендовані Міністерством освіти і науки
України підручники для 1 класів закладів загальної середньої освіти повністю
відповідають чинним навчальним програмам. Я обираю підручник - «Українська мова.
Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.:
Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. – 15 прим.

  

Скрипак Л.О., вчитель початкових класів. Серед рекомендованих підручників свій вибір я
зупинила на підручнику для 1 класу закладів загальної середньої освіти «Математика»
авт.: Гісь О.М., Філяк І.В. – 15 прим.

  

Шрамко І.М., вчитель англійської мови. Вибір підручників здійснила стосовно того
предмету який викладаю - «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної
середньої освіти (з аудіосупроводом) авт.: Герберт Пухта, Ґюнтер ҐенҐрос, Пітер Льюіс
– Джонс -15 прим.

  

ВИРІШИЛИ:

  

1.Схвалити вибір вчителями проектів підручників для 1 класів загальної середньої освіти
відповідно до Інструктивно – методичних матеріалів.

  

 2 / 3



Проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класів.

Написав Maxim
Четвер, 17 травня 2018, 12:36 - Останнє оновлення Четвер, 17 травня 2018, 18:39

2. Членам педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів
підручників, затвердити свій вибір особистим підписом.

  

Педаш Т. В. –

  

Скрипак Т.В. –

  

Шрамко І.М .-

  

  

ГоловаÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Столяренко С.А. 

  

СекретарÂ  Â  Â  Â Денисенко І.В.
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