
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №2 
06.09.2018  

                                                       Засідання педагогічної ради 
 
Голова — Лагод юк В.Ю. 

Секретар — Велетнюк О.В. 

Присутні:  осіб (список на 2 арк. додано до протоколу) 
 

                                          Порядок денний 

1. Про вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу 

2. Про затвердження режиму роботи  ГПД  у 3-х і 4-х класах. 

І. Слухали  

заступника директора з навчально- виховної роботи Кішеньчук В.В. про 

вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та бібліотекар Мілінчук 

М.М.. 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-

9 та 10-11 класів закладів  загальної середньої освіти затвердженого наказом 

Міністерства  освіти і науки України від 05 січня 2018 року №14 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за 

№119/31571, наказу Міністерства  освіти і науки України від 24 липня 2018 

року №801 «Про проведення додаткового конкурентного відбору проектів 

підручників для 5 та 10 класів закладів середньої освіти» та з метою 

організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників для 5-х 

та 10-х класів закладами загальної середньої освіти, що можуть видаватися за 

кошти державного бюджету та на виконання листа Міністерства освіти і 

науки України від 29.08.2018р. №1/9-511 «Про забезпечення виконання 

наказу МОН України» вчителів англійської мови було ознайомлено із 

фрагментами електронних версій оригінал- макетів підручників за 

посиланням, що вказане у додатку 1 до листа МОН України від 29.08.2018р. 

№1/9-511. 

ІІ. Слухали  

заступника директора Карабанову Г.В. щодо можливості організації годин 

самопідготовки в ГПД. 

Ухвалили: 

1. За результатами  голосування схвалити вибір та замовити підручники 

для 5 класу, що рекомендовані учителями закладу. 



№ Предмет Назва  підручника Автори Замовлено 

підручників 

1 Англійська 

мова 

Англійська мова для 

спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням 

англійської мови                

( підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти) 

Калініна Л.В., 

Самолюкевич І.В. 

197 

 

2.Вирішити поділити 2 ставки ГПД на 4 по 0.25 ставки та затвердити режим 

роботи ГПД. 

 

Голова педагогічної ради                                            В.Ю.Лагодюк                                                  

Секретар педради                                                        О.В.Велетнюк 

Голова ШМО вчителів іноземної мови                     О.М.Затірка 

Учителі англійської мови:                                           М.П.Кульчинчька                           

                                                                                       А.О.Городніченко                         

                                                                                        Г.О.Симонович 

                                                                                        Р.В.Ярощук 

                                                                                        Т.В.Андраш 

                                                                                         І.Ю.Данилова 

                                                                                                              

 


