
 КОПІЯ 

Витяг з протоколу № 4 

засідання педагогічної ради  

навчально-виховного комплексу №13 

 від 05.03.2020 р. 

Членів колективу  – 64 

Присутні – 41 (список додається) 

Місце проведення –  актова зала 

 

Порядок денний: 
 

1. Про вибір підручників  для 3 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів. (Інформація додається). 

Директор НВК№13 Охота І.В. 
 

І. Слухали: Охоту І.В., директора НВК №13, яка ознайомила присутніх з листом 

Міністерства освіти і науки від 22.0.2020 року № 1/9-39 "Про  забезпечення виконання 

наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року №1409 (зі змінами) 

та від 12 грудня 2019 року № 1543",  листом управління освіти і науки від 20.02.2020 р № 01-

14/450 щодо здійснення відбору підручників для 3 класу за фрагментами електронних версій 

їх оригінал-макетів. 

І. Виступала: Веселовська Л.І., заступник директора, яка повідомила,  що 04.03.2020 року 

відбулися засідання методичних кафедр вчителів початкових класів та вчителів іноземних 

дисциплін, на яких обговорювалося  питання  відбору  проектів підручників для 3 класу за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів. Голови методичних кафедр Світлана 

Миколаївна Іванченко,  Самборська Світлана Вікторівна подали запропонований  вчителями 

результат вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 3 класу поданих на 

конкурсний відбір  підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти. 

І. Ухвалили: 

1. Інформацію директора  Охоти І.В. та заступника директора Веселовської Л.І. взяти до 

відома. 

2. Схвалити результат вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 3 класу 

поданих на конкурсний відбір підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти. 

3. Завідуючій бібліотекою Цимбалюк Л.В.: 

3.1. До 12 березня 2020 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів ЗЗСО 

заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників в 

системі "ДІСО" та передати  результати вибору підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді 

до міського управління освіти і науки. 

4. Лаборанту НВК №13 Спасюку О.І.: 

4.1. До 12 березня 2020 року оприлюднити результати вибору підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника на веб-сайті закладу у 

вигляді (pdf-формат). 

Голосували: «За» - одноголосно;  

                       «Проти» - нуль;  

                       «Утримались» - нуль. 

 

Голова педагогічної ради     (підпис)      І.Охота 

 

Секретар педагогічної ради    (підпис)       О.Ращик 

 


