Протокол № 2
засідання педагогічної ради Комунального закладу «Навчально виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної
ради

13.02.2018р.

Присутні: 38 вчителів
Відсутні: 2 (на лікарняному)
Голова педради: А.О.Кияновський
Секретар: Т.В.Гринько
Порядок денний:
Про вибір та замовлення проектів підручників для 5 класу на 2018-2019
навчальний рік.
СЛУХАЛИ:
заступника директора з навчально-виховної роботи Гринько Т.В., яка
повідомила про лист МОН України від 06.02.2018р. № 1/9-79 «Про вибір і
замовлення підручників для 5 класу» на виконання рішення колегії МОН
України від 21.12.2017р. (протокол № 9/2-19) «Про надання грифа
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5
класу закладів середньої освіти та видання їх за кошти державного бюджету
у 2018 році» та надала перелік проектів підручників для 5 класу, вибір яких
безпосередньо здійснили вчителі:
- Григор’єва Н.М. - російська мова та інтегрований курс «Література»;
- Шевченко Т.О. - математика;
- Тригуб С.Є. - природознавство;
- Мороз Т.С. - основи здоров’я
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 38 (тридцять вісім ) вчителів
«проти» - 0 (нуль)
«утрималися» - 0 (нуль)

1.1.
1.2.

1.3.

УХВАЛИЛИ:
Надати попереднє замовлення проектів підручників для 5 класу на 2018-2019
навчальний рік за списком (додається).
Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гринько Т.В. до
15.02.2018р. забезпечити надання замовлення підручників до Департаменту
освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації
Інженеру - електроннику Спиці В.В. до 15.02.2018р. висвітлити на сайті
закладу протокол педради.

А.О.Кияновський
Т.В.Гринько

Додаток 2 до листа МОН

від 06.02.2018 № 1/9-79
Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Назва закладу:
Область (місто):
Район/ ОТГ:
Населений пункт/ район міста:
Електрона адреса закладу:
Мова(н) навчання:
Форма власності:
Прогнозована кількість учнів 5 класу:

№
1
2
3
4
5

Назва підручника
Російська мова
Інтегрований курс "Література"
Математика
Природознавство
Основи здоров'я

КЗ "Навчально - виховний комплекс "Школа гуманітарної
______________ праці" Херсонської обласної ради______________
Херсонська область, м. Херсон_______________________________
м. Херсон, Сувороський район
аненаикг.пеї
російська
комунальна
40 чоловік

Автор
Викова К.І., Давидюк Л.В.
Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.
Мерзляк А.Г., Полонський В.В..
Ярошенко О.Г., Бойко В.М.
Бойченко Т.Є, Василенко С.В.

А.О. Кияновський

Мова
підручника
російська
російська
російська
російська
російська

Замовлено:
для учнів

для вчителів
40
40
40
40
40

2
2
2
2
2

