Протокол NЬ5
засiданняi педагогiчноi ради
Решетилiвськоi загальноосвiтньоi школи I сryпеня
Решетилiвськоi MicbKoi ради
вiд21.05.2018 року
Голова: Москаленко Л.I.
Секретар: Щрозд H.I.
Присутнi: 29педагогiчних
працiвникiв

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про вибiр проектiв пiдруrникiв для

СЛУХАЛИ:

,Щеркач

1

класу.

л.в., заступника директора з НВР, яка

iнформувала

1 класу учитеJшми
початкових класiв Та )пIителями-предметниками школи. Також акцентувапа, що
пiд чhс вибору у^rителi спир€tлись на нормативнi документи, а саме:
- Наказ моН м 310 вiд 02 квiтня 2018 року ,rIIро провеdення Koltаypcлozo
вidбору проекmiв пidручнuкiв dля 1 класу заклаdiв заzсulьноi сереdньоi'
освimu>;
- НакаЗ моН Ns 487 вiд 17 травшI 2018 рокУ <<ITpo внесення зwtiн dо наказу
' MiHicmepcmBa освimu i наукu YKpatHu Bid 02.04.2018 NЬ 310
Та НаГОЛОСИЛа, ТТ{О аДМiНiСТРацiею закJIаду були забезпеченi органiзацiйнометодиtlнi умови для процесу ознайомленнrI. Впливу ,p.ri* осiб на
волевиявленIuI педагогiв щодо вибору пiдручникiв та
фактiв змiни
волевиявлення не вiдбувЕtлося.
присутнiХ прО результати виборУ пiдручникiв дJUI

вистуIIИJIИ: Григоренко Ю.Б., Ярощук н.ю.,

KopoBiHa в.о., Ленчик г.в.,
Гордiвська Н.Б., учителi початкових класiв, Ткаченко С.В.,
,Щем'янець I.Д.,
Пипко ю.в., 1"rителi iноземноi мови, Щеркач л.в., )лителъ образотворчого
мистецтва, Щитова о.с., у{итель музичного мистецтва, якi пiдт".рд"п"
результати свого вибору та вiдсутнiсть впливу на нього TpeTix осiб.

УХВАЛИЛИ:
1.СХВаЛИТИ ВИбiР ПРОеКТiВ Пiдр}"rникiв для 1 класу вiдповiдно
до зазначеного

нижче списку:
1. YKpaiHcbKa мова. Буквар: пidручнuк dля l класу заклаdiв заzqльноi'
cepedHbot,,ocBimu (у 2-" часmuнах)/ I.О.БольI,tfакова, м.с. Прuсmiнськq.
XapKiB: Вud-во <<PaHoKl>, 2018.
2, Я dослiduсую cBim: пidручнuк iHmezpoBaшolo курсу dля ] класу заклаdiв
заZальноi сереdньоI освimu (у 2-х часmuнах)/ I.о.Больtttак9ва, м,с.
Прuсmiнська. _ XapKiB : Вud-во Р анок l>, 2 0 I 8.
3, Маmемаm|lка: пidручнuк dля I класу заклаdiв заZальноi'сереdньоt освimu
/
'
С,П.Лоzачевська, Т.д.Лоеачевська, . о.А. Комар.
кЛimера
,KuiB:i
ЛТД),
20]8.
<<

4. Анzлiйська мова: пidручнuк dля I класу заклаdiв заzальноt cepedHboi
освimu/ Х.К, Мimчел. - <Лiнzdiсm>, 20]8.
5. Мuсmецmво: пidручнuк iHmezpoBaHozo ryрсу dля ] класу заклаdiв заzъль;ноi
сереdньоi' освimu / Л.М. Масол, О.В. Гайdамака, О.М.Покоmlаю. - Кuiв:

'

<Генеза>,20I8.
2.Оприлюднити дане рiшення та перелiк пiдрl^rнйкiв на сайтi Drколи.
3. Передати результати вибору/замовлення на Еаперовому та електронних
носiях до вiддirry освiти, спорту, KyJ
ц та туризму виконавчого KoMiTeTy
r.
Решетилiвськоi MicbKoi ради.

Голова

Власним пiдписом засвiдчую, щЫ
1 класу iнформацiя, вiдповiдае
Григоренко Ю.ý
Ярощук Н.Ю.
KopoBiHa В.О:
Ленчик Г.В.

Ткаченко С.В.
,.Щем'янець I.A.
Пипко Ю.В.
Щитова О.С

енко

iIdзамовлення пiдруrникiв для
енню:

