
Протокол №4 

педагогічної ради  

Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від 05.03.2019 року 

Присутні – 22 особи 

Відсутні –  0  

Голова педагогічної ради – Л.Лисенко 

Секретар – С.Григоренко 

 

Порядок денний 

1. Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 2 класу.  

 

Слухали: директора школи Л. Лисенко про вибір і замовлення підручників для       

2  класу на 2019 – 2020 навчальний рік. Любов Григорівна повідомила, що 25.02.2019 року 

педагогічний колектив було ознайомлено з тим, що на сайті Міністерства освіти і науки 

України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено інструктивно-методичні 

матеріали щодо здійснення вибору закладами загальної середньої освіти  проектів 

підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів та 

оформлення результатів вибору згідно з  додатком до листа  Міністерства освіти і науки  

України  (далі – МОН України)  від  від 08.02.2019 №1/9 - 63 «Про забезпечення 

виконання наказу МОН України від 01 листопада 2018 року № 1190». 

 

Ухвалили: 

1. Опрацювати інструктивно-методичні матеріали щодо здійснення вибору  проектів 

підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів та 

оформлення результатів вибору згідно з  додатком до листа  Міністерства освіти і 

науки  України  (далі – МОН України)  від  08.02.2019 №1/9 - 63 «Про забезпечення 

виконання наказу МОН України від 01 листопада 2018 року № 1190». 

2. Затвердити вибір електронних версій оригінал- макетів підручників для 2 класу  

вчителем, який буде працювати в 2 класі. 

3. Бібліотекарю школи Л.Голубенко: 

3.1. оформити результати вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 2 класу згідно з  додатком до листа  Міністерства освіти і 

науки  України  (далі – МОН України)  від  08.02.2019 №1/9 - 63 «Про 

забезпечення виконання наказу МОН України від 01 листопада 2018 року 

№1190». 

3.2. до 10 березня 2019 року передати результати вибору проектів підручників за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до відділу 

освіти Рокитнянської РДА. 

4. Вчителю інформатики Л.Голубенко до 10 березня 2019 року оприлюднити на сайті 

школи результати вибору електронних версій оригінал- макетів підручників для           

2 класу та протокол педагогічної ради (протокол №4 від 05.03.2019 року) з підписами 

вчителів, які здійснили вибір підручників для 2  на 2019-2020 навчальний рік.  

 

Голова педагогічної ради                                                                    Л.Лисенко 

Секретар                                                                                             С.Григоренко 
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