ДРУГОЛИМАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)
ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Центральна, 73, с.Лиман Другий, Дворічанський район, Харківська область, 62722
тел.О (5750) 7-54-06,

ПРОТОКОЛ
засідання педагогічної ради
16.05.2018 № 04
Голова - В.О.Базарний, директор НВК
Секретар - Г.М. Дзюба
Присутні: 6 осіб (список додається)
Порядок денний:
1. Про вибір і замовлення підручників для 1 класу.
(Доповідач Базарний В.О.)
1. СЛУХАЛИ:
Базарного В.О., директора НВК, який ознайомив членів педагогічної ради
Друголиманського НВК з листом Міністерства освіти і науки України від
07.05.2018 № 1/9-278 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від 02 квітня 2018 року № 310», листом КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти» від 10.05.2018 №652, листом
відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної
адміністрації 11.05.2018
№01-23/728 «Про інструктивно - методичні
матеріали щодо вибору підручників для учнів 1 класу», необхідно зробити
вибір підручників для учнів 1 класу.
Вадим Олексійович наголосив, що конкурсний відбір проектів підручників
для 1 класу закладів загальної середньої освіти (далі - Конкурс) здійснюється
з метою забезпечення здобувачів початкової освіти новим поколінням
підручників для закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) згідно з
переліком, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
від 02 квітня 2018 року № 310 «Про проведення конкурсного відбору
проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти» , також
розповів про те що вчителі початкових класів ознайомлювалися з
електронними версіями оригінал-макетів підручників для 1 класу та
визначилися з примірниками.
ВИСТУПИЛИ:
1. Дзюба О.В., вчитель початкових класів, яка розповіла про те, що учителі,
які будуть викладати у 1 класі наступного навчального року повинні
здійснити вибір підручників. З 14 по 17 травня 2018 року ці учителі
ознайомилися навеб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (далі -

ІМЗО) з
електронними
версіями
оригінал-макетів,
доопрацьованих
відповідно до чинних навчальних програм підручників для 1 класу. Вчителі
із переліку підручників (перелік підручників додається) здійснили
безпосередній вибір проектів підручників з кожного предмету та пропонують
свій вибір на розгляд педагогічної ради.
2. Дзюба Г.М., вчитель початкових класів, яка зазначила, що із підручників,
які були надані Міністерством освіти і науки України, для нашого закладу
для 1 класу запропонувала обрати підручники для закладів загальної
середньої освіти: «Українська мова. Буквар» авторів Воскресенська Н.О.,
Цепова І.В., «Англійська мова» автор К арток О.Д., «математика» автори
Скворцова С.О., Онопрієнко О.В., «Я досліджую світ» автори Бібік Н.М.,
Бондарчук Г.П., «Мистецтво» автори Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л. які
відповідають вимогам Типової освітньої програми.
3.Євсюков В.М., вчитель початкових класів запропонував затвердити вибрані
проекти підручників учителями для учнів 1 класу на 2018/2019 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити вибрані проекти підручників учителями для учнів 1 класу на
2018/2019 н.р.
2. Оприлюднити результати вибору підручників для 1 класу на офіційному
сайті закладу.
до 17.05.2017

Голова педради директор НВК
Секретар

В.О.Базарний
Г.М.Дзюба

Додаток 1
Список учителів, які присутні на засіданні педагогічної ради

Базарний В.О.
Дзюба Г.М.
Дзюба О. В.
Євсюков В.М.
МамедоваН.С.
Юркіна Т.В.

