
l2 сiчня 2022року

голова педради - Левчеrшо Валентлша олександрiвна

Секретар педради - Ошшlук Оксана Мшtолаiвна
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Присугнi: 13 чол. (Намчук I.0., Левченко в.о., Намчук в.п., Блащук ж.в.,
Либик о.в., Нечилорик В.П. Лiферчук л.п., Намчук С.А. Левченко H.I.,
Ошшrцук о.м., Каргпок О.М.Шкурнрil( о.м,йосак в м )

Вцсутнi: 1 чол. (Швидко В.М.)

Порялок деннпй

1. Про вибiр та замовленIlrl пiдруrникiв для 9 класу
освiти.

закладlв загаJIьноi середнъоi

2. Про вибiр та з€lмовлення Пiдр}"lникiв для 9 класу закладiв зtгiIJIъноi середньоi
освiти. (повторне видаr*rя)

I Слухали :

левченr<о в.о. _ директOра закладу, яка повiдомиilа присутнiм rrро проведену
роботу щод0 вибору та зtlмовлення пiдручтпакiв для 9 класу .

Ухвалпли :

На врпсонЕIнIUI листа MiHicTepoTBa освiти i науки Украiни вiд 16. l2.202l J\lb
у22а48-21 кЩодо забезпеченЕя викоЕаннrI наказiв моН вiд 30 вересня
2аж рокУ Jф 1049 (зi змiнами) та вiд l0 грудня 202| року Ng lЗ41) а тiжож
вiдповiдно до Порядку цроведення конкурсногсl вiдбору пiдруrнш<iв (KpiM
електронних) та посiбникiв для здобувачiв повноi загаllьноi середrъоi освiти i
педагогiчнI4х црацiвнr,кiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBi освiти i науки
УкраiнИ вц 21 вересшt 2a2l року NЧ 1001, заресстрованим в MirricTepiTBi
юстlпtii Украi'ш.r 1l листопада 2а2| року за Ns 1483i37105 (далi * Порядок),
здiйснлrги вибiр пiдручнтлсiв ,а саме:

l. кВсесвiтня iсторiя> пцручник для 9 класу закладiв загаJIьноi середrъоi освiти
(авт.Щупак I.Я, Бурлака О.В, та iH..)
2. кIнформатика) пiдручr*тк для 9 кJIасу закладiв заг€tльноi середньоi освiти
(авт. Бондаренко о.о., Ластовеrtьккй В.В. та iH..)
з. <Iсторiя Украrrпо Гriдрlплнlлс для 9 класу закладiв зzгilJlьЕоi середньоi освiти
(авт. Щупак I.Я, Бурлака О.В.та iH,.)



4. коснОви правОзнавства> пrдручr*rк для 9 класу закладiв
освiти (авт.Святокум О.С та iH.)

Голосува4и : 1З чоловiк: <Зо - l3
<Проти> - 0

рiшенпя прийнято 
"о""r"j;'J##аЛОСЬ> 

- 0

загаJIьноi середнъоi

II Слухали :

Левчеrжо в,о" - директора закJIаду, яка повiдомила присугнiм про проведену
роботу щодо вибору та замовленнrI пiдррrпткiв для 9 класу (повторне видання).

Ухвалили .

На викоц€lн}UI листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 16. l2.2a2l J\b
1122048-21 кЩодо забезпеченнrI виконанЕrI наказу мон на викOнrlш{я наказiв
MiHicTepcTBa освiти i науки Украi'ни вц 30 u.р.Ъо 2а21 рOку JФ 1049 кПрогIроведеннJI конкурснOго вiдборУ пiдр}^rrтикiв (KpiM електронrпах) дляздобувачiв повноi загilllьноi середлтъоi освй i педагогiчнlл< пранiвrик tB у zozt-2022 роках (9 клас)> (зi змiнами, внесеними наказом MiHicTep.r"u оЪ"iти i
шауки Украiшl вiд 06 грудня 202l року J\b 1310), вiд 10 грудня 2a2l року Ns1341 кпро органiзацiю повторного видаш{я пiдручникiв для 9 класу закладiв
загilJfьноi' середlъоТ освiти> здiйснr,rги вибiр пiлручrпшtiз, а саме :

t. кАrrглiйська мова t9-i4 piK навчання)
середнъоТ освiти (авт.Карrшок О.Д)

пlдручник для 9 класу закладiв

2, KHiMerъKa мова)) (5-Й piK навчання) пiдручнl,шс дчя 9 кJIасу закладiв загальноi
середньоi освiти (авт. Сотникова C.I., Гоголева г в.)
3,<YKpaiHcbкa лiтературa> пиручник дJuI 9 класу закладiв заIаяьноI середньоi
освiти (авт,. Авраменко О.М)
4,KYKpaiHcbKa мова) пiдручнш< дJIя 9 класу зак.гrадiв з.гttльноi середньоi освiти
(авт. Авраменко О.М.)
5, <dуIистецтво> пiдручнрж для g кJIасу закладiв загаJIьноi середrrьоi освiти(авт.Мистецгво Л.М.)
6, <Зарубiжна.лiтература)) гliдручнlдt для 9 класу закладiв загапъноi середнъоi
освiти.( авт..Нiколенко О.М та iH.)

Голосувалш : 13 чоловiк: <Зо - 13
кГIроти> - 0

Рiшеrшя
<Утршчlалось> - 0

прийrтrго одноголосно.

Голова rrедради:

Секретар lrедради:

Валентr.,шrа ЛЕВЧЕНко

Оксана ОНШЦУК
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Педагогiчнi працiвники, якi зробили вибiр

H.I. Левченко
С.А.Намчук

-,l о.В.Либик
'Л.П,Лiферчук
О.М.Шкурник
О.М.Каргrюк
В.о,Левченко


