
витяг з протоколу лъ 3
ЗАСIДАННЯ ПЕДАГОГrЧНОi РАДИ

вчl{тЕлIв школи I_III ступЕнIв лъ101
шЕвчЕнкIвського PAtloHy N,{ICTA ки€вА

вiд 27.01.2020р.

Присутнi.
Головуючий педагогiчноТ ради - директор школи Пiщанська I.

СеКРеТаР педагогiчноТ ради - заступник директора з навчально-виховноi
роботи BiTeBcbKa К.О.
заступник директора з навчально-виховнот роботи Волошко Ю.о.
Заступник директора з навч€lльно-виховноi роботи Гольченко Т.Ю.
заступник директора з виховноТ роботи Баздирсва Г.Ю.
Педагогiчний колектив - 42 особи

ПОРЯДОК fiЕННИЙ:

l, Про вибiр i замовлення пiдручникiв для здобувачiв освiти З ,кгrасу на
20201202l ,.р.

слухАли: завiдуючого бiблiотекою Меленчук Н.г., яка повiдомила про
неОбхiднiсть замовлення пiдручникiв на 2020l2a21 н.р, на пiдставi Листа
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 22.01.2020 року J\Ъ1\9-39 кПро
ЗабеЗпечення виконання наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни> вiд 07
лиСТОпада 20l 9 року Ns l409 (iз змiнами) та вiд [2 грулня 2019 року Ns] 543, з
метою вибору i замовлення пiдручникiв для 3 кJIасу закJIаду загальноi
середньоТ освiти.

УХВАЛИЛИ:

l.Здiйснити вибiр проектiв пiдручникiв, а саме:

l ) KYKpaiHcbKa мова та читання> пiдручник для 3 кJIасу закладiв загальноi
СеРедньоТ освiти (у 2 примiрниках) автор: Пономарьова К.I.(ч.l ), Савченко О.Я
(ч.2) - 88 примiрникiв.
2) кднглiйська мова)) пiдручник для З класу заrочадiв загальнот середньоi
освiти (з аудiосупроводом) автор. Губарсва С.С., Павлiченко о.М. 85
примiрникiв.
3) КМаТеМаТИка)) пiдручник для 3 класу закладiв загаJIьноТ середньоi освiти
автор: Скворцова С.О., Онопрiенко О.В. - 87 примiрникiв.
4) <<Я дОСлiджую cBiT> пiдручник iнтегрованого курсу для 3 класу закладiв
ЗаГальнОi середньоi освiти (у 2-х частинах) автор: Гiльберг Т.Г., Тарнавська
С.С., Грубiян Л.В., Павич Н.М. - 88 примiрникiв.
5) КМиСтецтво) пiдручник iнтегрованого курсу для 3 класу закладiв загальноi
середньоi освiти, автор Лобова О.В.- 88 пришлiрникiв.



2. Бiблiотекарю Меленчук Н.Г.

2.1. Оформити вiлбiр пiдручникiв для 3 класу закладiв загальноi середньоI
освiти у системi ДIСО.
2,2, Опрплюднити результати вiдбору пiдручникiв для З класу на сайтi закладу
освiти.

За-42
Проти - 0

Утримались - 0

Голова педради

Секретар педради

IшАнсъкА

ВIТЕВСЪКА


