
Протокол

засідання педагогічної ради

від 14.02.2018 року №6

Порядок денний

І.Про вибір та замовлення підручників для 5 класу школи у 2018 році.

Слухали: Говоруху С.М., директора школи, яка ознайомила вчителів з 
інструктивно - методичними рекомендаціями щодо вибору та замовлення 
підручників для учнів 5 класу в 2018 році, згідно відповідного рішення 
колегії Міністерства освіти і науки України від 21. 12. 2017 року (протокол 
№9/2-19) «Про надання грифа «Рекомендовано МОН України» підручникам 
для 5 класу ЗЗСО та видання їх за кошти державного бюджету у 2018 
році». Вчителі школи з 05.02.2018 р. по 11.02.2018 р. мали можливість 
ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів рекомендованих 
підручників, а з 12 по ІЗ лютого ц.р. ними було здійснено безпосередній 
вибір проектів підручників. Результати вибору замовлення підручників з 14 
по 16 лютого 2018 року за формою, наданою в додатку 2 до 
інструктивних рекомендацій, оформлені в паперовому вигляді за підписом 
директора школи та протягом двох робочих днів повинні бути 
оприлюднені на сайті школи.

Виступили: Залужна Н.І.,заступник директора з НВР школи, яка 
повідомила про важливість вибору рекомендованих для 5 класу 
підручників в кількості 13 штук для учнів та по одному - для вчителів- 
предметників, зазначивши, що учнів з особливими освітніми потребами для 
замовлення підручників немає.

Тесленко О.В., вчитель англійської мови школи, який повідомив про вибір 
одного з підручників англійської мови для учнів 5 класу, під редакцією 
автора Несвіт А.М. і про те, що він відповідає навчальній програмі і має 
необхідну базу для вивчення предмета.

Трубка М.М., вчитель української мови та літератури, яка відзначила, що 
кожен вчитель має право власного вибору проектів підручників, що дуже 
важливо. Вона також повідомила, що мова усіх рекомендованих 
підручників -  українська.



Виходячи з вищесказаного, педагогічна рада ухвалила:

1.Затвердити перелік підручників для 5 класу ніколи, згідно інструктивно- 
методичних рекомендацій щодо їх вибору у 2018 році.

2. Директору школи Говорусі С.М. до 16.02.2018 року оформити в 
паперовому вигляді, за підписом керівника, результати вибору підручників 
за формою, наданою в додатку 2 до листа МОН України та до 19.02. 2018
рс к підручників на сайті ЗЗСО.

Вчителі, які здійснили вибір підручників для 5 класу:




