Протокол № 5
засідання педагогічної ради
Косаківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
Липовецької районної ради Вінницької області
від 22.05.2018 р.
Голова: В.М. Кравчук
Секретар: Л.В. Фризюк
Присутні: 10 педагогічних працівників
Порядок денний
1.Ознайомлення з наказом Міністерства освіти і науки України №248 від
16.03.2018 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів
підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» та наказом МОН
України №310 від 02.04.2018 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів
підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти» (доповідач Кравчук
В.М.) .
2.Про вибір та замовлення підручників для 1 класу (доповідач Мельничук Б.Л.) .
1.Слухали:
директора школи Кравчука В.М., який проінформував педагогічний колектив про
те, що продовжується Конкурс відбору підручників для 1 класу закладів загальної
середньої освіти (накази МОН України №248 від 16.03.2018 та №310 від
02.04.2018).
З 14 по 23 травня 2018 року триває другий етап – вибір школами підручників за
їхніми електронними версіями. Тепер саме від нас – учителів – залежить, за якими
підручниками будуть навчатися учні 1 класу у 2018-2019 навчальному році.
Ознайомитись з електронними версіями підручників для 1 класу видавництва
«Навчальна книга – Богдан» можна на сайтах видавництва
bohdan-books.com
bohdan-digital.com

та в Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
lib.imzo.gov.ua.
З 16 по 23 травня 2018 року заповнити спеціальну форму вибору підручників
(додаток). До 23 травня 2018 року передати результати вибору проектів
підручників за фрагментами електронних версій їхніх оригінал-макетів з кожної
назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до органу
управління освітою, якому ми підпорядковані (відділ освіти Липовецької
райдержадміністрації).
Всі підручники видавництва «Навчальна книга – Богдан» мають безкоштовні
електронні

додатки

та

забезпечені

відповідними

навчально-методичними

комплектами (календарне планування, конспекти уроків, робочі зошити,
дидактичні посібники, таблиці тощо).
Постановили:
інформацію прийняти до відома та до виконання.
2.Слухали:
бібліотекаря школи Мельничука Б.Л., який зазначив, що з 14 по 22 травня 2018
року педпрацівники ознайомлювалися з електронними версіями оригінал-макетів
підручників для 1 класу на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за
наданим посиланням.
Постановили:
1.Зробити замовлення підручників для 1 класу з переліку підручників, що
видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018/2019 н.р., за результатами
вибору педагогічних працівників, які будуть викладати у 2018/2019 навчальному
році та у наступних роках з прогнозованою кількістю 8 (вісім) екземплярів
кожного найменування:
Замовлено
№

Назва підручника

Автор

Мова

для учнів

підручника

1

«Українська мова. Буквар»

Вашуленко М.С.

підручник для 1 класу

Вашуленко О.В.

українська

8

закладів загальної середньої
освіти (у двох примірниках)
2

«Англійська мова»

Г. Кантрі,

українська

8

підручник для 1 класу

Павлюс М.А.

Заїка А.М.

українська

8

«Я досліджую світ»

Бібік Н.М.

українська

8

підручник інтегрованого

Бондарчук Г.П.

українська

8

закладів загальної середньої
освіти (з аудіосупроводом)
3

«Математика» підручник
для 1 класу закладів
загальної середньої освіти

4

курсу для 1 класу закладів
загальної середньої освіти (у
2-х частинах)
5

«Мистецтво» підручник

Лємешева Н.А.

інтегрованого курсу для 1
класу закладів загальної
середньої освіти

2. З 16 по 23 травня 2018 року відповідно до інструктивно методичних матеріалів
(додаток 1) для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів
підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної
назви підручника заповнити спеціальну форму вибору електронних версій
оригінал-макетів підручників;
3. До 23 травня 2018 року оприлюднити на своєму веб - сайті чи на веб - сайті
відділу освіти у своїй закладці

результати вибору проектів підручників за

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в
електронному вигляді (pdf-формат);
4. До 23 травня 2018 року передати результати вибору проектів підручників за
фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в
паперовому та електронному вигляді (excel-формат) у комунальну установу
«ЛРМК/ІРЦ» /методисту Н. А. Кучер/.

