
Irротокол ЛaЬ03
засiдаrrня педагогiчпот ради

ЛшствпнськgТ зага.,тьII oocBiTH boi школll I-II стчпеп iB
Мярогощапськоi. сiльськоI рал и

t
12 березня 2а21 року

Голова пOдрадИ - Левчеrшсо Ваrtентшrа Олексаlцрiвна

секретар шедрадн * Онищlк оксана Миколаrвна

IIрисутшi: 13 чол. (Намчуд 0,0., Левченк0 В.о.,Намчук в.п,"
Блащук Ж,В., Либж О,В.,
Нечипорт В.П., Лiферчук Л,П., Швидко В.М.,
Намчук с.А,, Левчекко }{.L, Ониrцук о.м., Каргпок о,м.,
lllкурник О,М.)

Вцсутнi: 2 чол, (Парейко в.к., йосак в.м., методич}Iшl деrь)

IIорядок денншй

1, Про вибiр та замовлення пiдрrтникiв для 4 шlасу Ha2a2l/2022 навча-гьнrай piK.2, Про вибiр та зЕlмовлеш{я оlдру*"*i* д"о 8 шrасу на2а2lПа22навчальнrй piK.

I Слухали :

левчеrжо В.о. * директора з{rкладу, яка повiдомила шрисуrнiм тrро проведену
роботу Щодо вибору та замовпi"r* пiдруrникiв дJIJI 4 класу ia 2ажft022 навчаirьнийpiK.

Ухвалнли :

Вiдповiдно д0 наказiв MiпicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 30. l2.2a2a
рскУ Jф 1/9_716 

"Щодо 
забезrrеченIя виконання наказiв Мон ЧrqраiЪи вiд 24ВеРеСНЯ 2а20 РОКУ ЛЬ 1184 (Зi змiнами) 24 вереснr 2а2а року JФ 1174 (зiзмiнами)}, а також вiдповйно д0 Порядку проведеннlI конкурсного вiдборупцручникiв (kpiM електроrших) й здобувачiв освiти i педагогiчl*о<працiвнlжiв, затвердженого ЕаказOм MiHicT*p.r"u освiти i науки Украiни вiдп,а7,2аW року М 1002, заресстро*шrо.о Ъ MiHicTepcTBi юстицii Украiниl2.08.2019 року за ЛЬ 9a2ж8i3, а iакож iнструкт"*"о-rооди!tних MaTepia.itiB,надiсланю< листом MiHioTepcTBa освiти i науЙ Украilти вiд З0. l2.2a2a року Nз1/9-?16, схВаJIиТи вибiр пеДагогiв JIиствинсъкоi зtlгаJlьноосвiткьоi школи t-IIступенiв Мирогощанськоi сiлъськоi ради за фрагментами проектiв пiдручrпакiв

дJýI ylHiB 4 класу, якi розмiщенi у BilbHoMy доступi та замовити данiшiдрулнlак1,1з використаr*rяЙ ITC KICybo до 1?.0i.2021 року, а ýаме:

1,кМатематика} - пiлручник дJUI 4 класу закладiв загапьнсТ середrrъоi освiти(автор Листопад Н.П.);



Голоеувfiли : 13 чоловiк: кЗш - 1З
кПроти> - 0

рiшешlя гrрlйrито одного;'J#I*осъ> 
- 0

-t

II Сlrухали :

левчеlжо В.о, - директора зак,IItlду, яка повiдомила присуtнiм про Iтроведену
РОбо"гУ щодо вибору,а зЙовпi.rн" *iдрЙ**,u до в ;;;ib 2а21/2а22 навчалънийpiK.

Ухвалшлш :

Вiдповiдно д0 наказiв MHicTepcTBa освiти i науки Украilж вiд 30. 12.?020
рокУ m l/9_716 

"Щодо 
забезпече}ш{я викон€lння наказiв йон Ynpui** вц 24ВеРеС}Ш 2020 РОКУ JЧЬ 1184 (зi змiнами) 24 вереснJI 2а2а року Nu L1,14 (зiзмiнами)в, а т!кож вiдповiдно до Порядку прOведешý{ конкурýного вiдборуШiДРrlНlШiВ (KpiM електрошrих) дпЪ здобувачiв освiти i гlедагогiчнихпрацiвr*жiв, затвердженого нак€вом MiHicTep*r*u освiти i науки Йраi'rrи вiдl7,а7,2arc року }& 100з: заре€стров€lного в MiHicTepcTBi юстlлlдii YKpai'Hrr12,08,2019 року за JФ 902жslЗ, а iакож iнструкгивно-методичних матерiалiв,

НаДiСЯаВID{ ЛИýТОМ MiHicTepcTBa освiти l Kay#v*pui* вц з0.12.2020 року J{b1/9-116, ýхвеlJIити вибiр педагогiв Листвинсъкоi загаJtьноосвiтltьоТ школи 1-IIступенiв Мнрогощанськоi сiлъськоi ради за фрагментами проектiв пiдру,тникiвдля y"rHiB 8 кдасу' якi розмiщенi У вiльномУ доступi та замOвити данiпiлруrники з використанняй ITC KICYb,'до п.аз,2а21 року, а ýitме:

1. кВсесвiтня icTopin пiдручшик для 8 клаýу закладiв загаJьfiоi середlъоi освiти(авт.Василькiв I..Щ., Островсъкий в.в. та iH.i
2, кIнформатЕкаi} пцрr{ншi для 8 класу закладiв загtlJьIIоi середrьоi освiти(авт. Бgндаренко о.о., Ластовецъкий В,В. та iH..)
з, кIсторiя Украiгrи>> пцруT ник для 8 класу закладiв загiшьноi середньоi освiти(авт. Хлiбовська Г.М,, Наумчук О.В,та iH.. j
4, <Алгебрa} гriдручнlж длu Ь класу закдадiв загtlцъноi середньоi ocBiTl.t {авт.IcTep О С.)
S,рАlтглiйсъка мова (4-й piK навчаннrт) пiдручник для 8 кJIасу закладiв загальноiсеред}ьоi освiти (авт. Ky"rMa м"о., Морська Л.)
6. кБiологiя шiдррнлшк дrrя 8 класу закладiв загtIJьноi середньоi освiти (авт.Соболъ B.I)
7, Геоryафiя пiДруч-ник для 8 класу закладiв загtlльноi середнъоi освiти (авт,Кобернiк С.Г. KoB€tleHKo Р.Р.)
8,ilгеометдiя пiдруqник для 8 класу заклцдiв загаJьноi середнъоi оовiти (авт.
IcTep О.С.)
9, кЗарубiжна лiтература} пИручник дJIя 8 класу закладiв загtlJlьноi середrъоiосвiти {авт.Волощук С.В.,СлоОЙur** О.М)
I0, кМистецrвоl пiдручник для 8 класу закладiв заг;lлъноi ссредлъоi освiти(авт,.Назаренко Н.В. та iH..)
1l. KHiMeltьKa мова) (8-й prK навчанIrя) пiдр}",ник для 8 кпасу заладiв загальноii
середнъоi освiти {азт. Сотrпшсова C.I., Гогоiева г.в.)



12, (основи здоров'яll пiдрrтrrик :r_TЖ ý клаýу зак:lадiв загruьноi серелнъоiосвiти (авт.. Бойчеrжо Т.С", Василашко LП. ,а lH..;
13, KYKpaiHcbKa лiтератураr> пiдручниlt для 8 *ф закладiв загаJIъноi середньоiосвiти (авт.. Аврамеrжо О.М)
14, <Украiнсъка MoBaD пiдрrrl*тк для 8 класузакJrадiв зага-гlьноI середньоТ освiти(авт. Fлазова О,П.)
I5.<Фiзикш пiдргlнI4к для 8 кJIасу закладiв загальноТ середttъоi освiти (авт..Бар'яхтар В. ffовгldл С.О. та iH..)
16, кХiмiя> пiдрУrник Для 8 класу закладiв заг{шьноi середrьоi освiти(авт. . Грrгорович О. В,)

ГолосувllJIн : 13 чоловiк: кЗаu - 1З
<Проти> - 0

Рiшенlя
<Утршлалосъя - 0

прlйrrят0 одноголосно. 
,,/:, {

,,/, ,, /голова г{едради: р{rryЛ
Секретар fiедради: 

\-/ 

ф

Валешгrша ЛЕВЧЕнко

OKcarra О}-IШЦУК

О.М. Онищук
H.I. Левченко
ý,А.Намчlк
В,М.Швидко
о.В.Либшс
Л.П.Лiферчук
О.М.Шкурiilfi(
В.П.Нечипорик
О.М,Карпюк


