
Ilротокол Л}05
оплайш-засiдання пqцагогiчноi ради

Листвипськоi загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв
NIкрогощанськоТ сiльськоi рад и

l0 квiтня 2а20 р.

Голова пел}ади - Левченко Ва-шентина Олександрiвна

Секретар

Присутнi

педради * Лiферчук Лариса Пилрrгriвна

члени: 12 чол. ($амчук I.0., Левченко В.о.,Блащук ?К.В., Нечипорик В.П.,
йос€ж в.м., Лiферчук л.п., Швидко в.м., Наilлчук с.д.,

о*щуо о.м., Каргпок о.М.,ШкурЕик о.м., Левченко ý,I )

Вiдсрнi: 3 чол.

Irорядок деллншй

1. Про Blrбip та замовленюI пiдрrтникiв для 7 класу на202а-2021 навча.гrьттий piK.

Слухали:
Левченко в.о. - дир9ктора заюIаду, яка повiдомила присуrнiм про проведену

роботУ щодо вибору та замовлен}tя пiдруlнlжiв для 7 класу ia2,020-2021 навчалъшлй
piK.

Ухвалилп:

. Вiдповiдно до EaKEBiB MiHicTepcTBa освiти i науки Украirм вiд 07.11.2019
року ]Ф 1409 та вiд |2.12.2019 року ýs 1543 щодо коЕкурснш( вiдборiв
пiдр1"lникiВ для 3 i 7 класiв закладiв заг€ulьноi середнъоi йвiти, а тiкож
вiдповiдно до Порядку проведеннrI конкурсного вiдбору пщручникiв (KpiM
електрон}тих) для здобувачiв освiти i педагогiчних ,rрацiвни*iц'затвердженого
накilзом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд п .а7 .2а19 року Nэ 1002,
заресстровtlнсго В MiHicTepcTBi юстифi Украiни 12.08,2019 року за J\b
902lзз873, а також iнструктивно-методичЕtих матерiалiв, надiслани" n".ro*
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiви вц 29.01 .2а2а року Ns l/4-З9, схв€IJIитивибiР педагогiв Листвинсъкоi зtг€tJlъноосвiтньоi 

^ 
шкоJIи I_II ступенiв

Мирогощанськоi сiльсъкоi ради за фрагментами проектiв пiдручникiв для учнiв7 класу, якi розмiщенi, у вiльному доступi та Ъа*о""т" д*i ,Ядручники з
використанням ITC dCyO> до $.а4.2а20 року, а самg:

1. кВсесвiтня iсторiя> - пiдрrrш.пс для 7 класу закладiв загальноi
середньоi освiти (автори Щулак I.Я., Бурлака о.В., Пiскарьова I.0.);



2. <Iнформатrпсо _ пiдручнlж для 7 кJIасу (автори Бондаренко
о.о.,Ластовеrшкrй в.в, Пилшlчук о.П., Шестопалов СЯ.;:

.3, <Iсторiя Украiкш - rrцрутtп{к для 7 класу закладiв загаJIьЕоi середньоi
освiти {автори Дчлар о.в., Гук 0.I,, за редакцiоо Пометун 0.I.); 

'

Голосувалп: 14 чоловiк: кЗш - 12
кПроти> - 0
кУтрималось>> - 0

Голова гrедради Левчеrжо В,о,

Секретар педради Лiферчук Л.П.


