
КОПІЯ 

Витяг з протоколу № 6 

засідання педагогічної ради  

навчально-виховного комплексу №13 

від 15.05.2018р. 

 

Членів колективу  – 54 

Присутні – 50 (список додається) 

Місце проведення –  кабінет 301 

Порядок денний: 

1. Про вибір підручників для  учнів 1-го класу. 

Заступник директора  з навчально-виховної роботи Хвостач А.М. 

І. Слухали: Хвостач А.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

ознайомила присутніх з наказом Міністерства освіти і науки України від  02.04.2018р. 

№310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для першого класу  

закладів загальної  середньої освіти», листом Міністерства освіти і науки від 07.05.2018р. 

№1/9-278 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.04.2018р. №310», листом Департаменту освіти і науки  обласної державної 

адміністрації від 10.05.18р №1225-41/2018, листом управління освіти і науки від 

10.05.2018р  № 01-14/716  щодо здійснення відбору підручників для учнів 1-го класу. 

ІІ. Виступила: Веселовська Л.І., заступник директора, яка повідомила, що 15.05.2018 

року відбулося засідання методичної кафедри, на якій обговорювалося питання відбору 

підручників для учнів 1-го класу. Голова методичної кафедри Іванченко С.М. подала 

запропонований  вчителями початкових класів список підручників для 1-го класу закладів 

загальної середньої освіти, яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році.  

Заступник директора озвучила список: 

1. «Українська мова. Буквар.» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) авт.: Пономарьова K. І.  

2.  «Польська мова. Буквар.» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням польською мовою (у 2-х частинах) авт.: Лебедь P. K., Слободяна I. A.  

3.  «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіocуnpoводом) авт.: Мітчел X. К.  

4. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 

Листопад Н. П.  

5.  «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.  

6. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Масол Л. М. Гайдамака О. В., Колотило О.М.  

І. Ухвалили:  

1. Інформацію заступника директора з навчально-виховної роботи Хвостач А.М., 

заступника директора Веселовської Л.І. взяти до уваги. 

2. Затвердити список підручників для 1-го класу. 

3. Завідуючий бібліотекою Цимбалюк Л.В.: 

4. До 17.05.2018 року здійснити замовлення обраних підручників для 1-го класу,  

5. Лаборанту НВК №13, Спасюку О.І.: 

5.1.  До 18.05.2018 року оприлюднити на сайті закладу витяг з протоколу педагогічної 

ради  НВК №13  

Голосували: «За» - одноголосно;  

                             «Проти» - нуль;  

                             «Утримались» - нуль. 

 

Голова педагогічної ради                            (підпис)                                 І.В.Охота 

Секретар педагогічної ради                         (підпис)                                О.О.Ращик 


