
Irротокqл М02
засiдажrя педагогiчноi ради

fi Листвинськоi заг.шIъноосвiтнъоi шкOли I-Il ступенiв
мирогощансъкоi сiльськоi Ради [убенсъкого району piBHeHcbkoi областi

1|.аЗ.2а20 року

Присугнi члени: 14 чол.

Вiдсутнi: 1 чол.

Порядок денншй
l. Про вибiр та замовленнrI Пiдруrникiв ддlI з класу на Za20-2021

навчальний piK.

Слухалп:

левченко в.о. - директора школи , яка повiдомила про необхiднiсть
вибору та замовленI#I пiдручникiв для 3 класу на2а2а-2021 навчальнrй piK.
Ухвалпли:

Вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 07.11.2019p. }Ф
1409 та вiд |2,12.2а]19року м154З щодо KoHKypcHID( вiдборiв шiдручrтлшсiв для З
i 7 класiв закJIадiв зага-пъноi середtьоi освiти, а також вiдповiдно до Порядку
IIроведенIш конкурсЕого вiдбору пiдруrшшсiв (KpiM електроннlж)для здобувачiв
освiти i педагогiчкlос rрацiвникiв, затвердженого HaKr13CIM MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд п,а7,2019 року Jф1002, зареестровttнOго в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiнИ 12.08,2019 рокУ за JФ902/з3873, а тtкож iнструктивно_
методиqнIж матерiалiв, надiсланих листом MiHicTepcTBa освiти i науки вiд
29,0|,2020 м1/4_39, схв€lJIИти вибiР уT ителiв Листвr*rсъкоi з€г;lJlъноосвiтнъоi
школи I-II ступенiв за фрагментами пpoeKTiB гriдручникiв для ylHiB 3 класу, якi
розмiщенi у вiльному доступi та замовити данi пйрrлrшки з використаннrIм
ITC dCYO,, до L2.аЗ.2020 року, а саме:

1, кУкраiЪсъка мова та читаннrt) пiдручник дJI;I 3 класу закладiв
загаJIьноi середrьоi освiти (у 2-х частrшаф (авт. Пономарьова К. I.(Частина 1), .

Савченко О. Я. (Частина 2));

2, <Англiйська мова) пiдрrrник для 3 класу закладiв з€гацIъноi середньоi
освiти (з аудiосУпроводоМ) (авт. Мiтчелл Г К, );



З, <Математика)) пiдручнlдс для Э класу закладiв загаJIьноi середньоi
освiти (авт. Листопад Н. П.);

4, (я дослiджУю cBiT> пiдручlштк лля З класу закладЬ загальноi
середньоi освiти (у 2-х частинах) (авт. Грущинсъка I. в., Хитра з. м. (Частина
1), Морзе Н. В., Барна О. В. (Частина 2));

5, кМистецтво> пiдручнрк iнтегрованого курсу для 3 класу закладiв
загаJIьноi середньоi освiти (авт. Ка-пiнiчелжо о, В., Аристова Л С.).
Голосували:

14 чоловiк: кЗа> - 14

кПроти> - 0

<УтрmлалосъD _0

Голова зборiв

Секретар зборiв

Вчителi, якi зробили вибiр проектiв Пiдрlпlникiв для 3 класу:

В, Левченко

Л.П. Лiферчук

О.М, OHr'rrriyK

О.М. Каргшок

H.I. Левченко

В.о,Левченко


