
ВИТЯГ 3 ПРОТОКОЛУ  

педагопчноТ ради 

Кисл 1всько*1 загальноосвггньоТ школи 1-Ш ступешв  

К уп’янськоТ районноТ ради Харк1вськоТ област1

В1Д 12 лютого 2018 року № 1
»! --у • • ‘ ^

Голова педради: С к р и ти к о в  А.О.
Секретар: Коваленко МЛ.
Присутш: 15 педпращвниюв.

Порядок денний:

1. Про Х1Д виконання закону УкраУни «Про охорону пращ».
2.Про ш двжцення якосгп робота педагопчного колективу щодо профшактики 
травмування пщ час навчально-виховного процесу.
3.Проектна та дослщницька робота -  шлях до творчост1 учня, участь учшв 
школи в районному еташ ол1мп1ад з базових дисципл1н, робот! МАН.

4. Про стан викладання економжи.
5. Про виконання р1шень попередн1х зас1дань педагопчних рад.
6. Про безпосереднш виб1р проекту пщручниюв для 5-го класу на 2018/2019 
навчальний р1к.

6.СЛУХАЛИ:

3 шостого питания слухали заступника директора з навчально-виховно! 
робота Беспалого С.Я. який ДОВ1В до присутн1х ЗМ1СТ лист1в 
Департаменту осв1ти 1 науки ХарювськоТ обласноУ державно '1 адм 1Н1Страп11 
В1Д 08.02.2018 №01-32/555 «Про замовлення пщручниюв для учшв 5 класу» 
та вщдшу осв1ти Куп’янськоУ районноУ державноУ адмЫстрашУ в1д 09.02.2018 
№01-21/02/208 «Про замовлення шдручниюв для учн 1В 5 класу»

УХВАЛИЛИ:

1. Вибрати проекта наступних п1дручник1в для 5-го класу на 2018/2019 
навчальний рж, яким надаеться гриф «Рекомендовано М Ы стерством освгги 1 
науки УкраУни», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 
рош:

- «УкраУнська мова. 5 клас» (авт. Срмоленко С.Я., Сичова В.Т.);
- «УкраУнська л1тература. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.);
- «Англшська мова (5-й рж  навчання). 5клас» (авт. Несв1Т А.М.);
- «Заруб1жна л1тература. 5 клас» (авт. Нжоленко О.М., Конева . М., 

Орлова О.В., Зуенко М.О., Кобзар О.1.);
- «Математика. 5 клас» (авт. 1стер О.С.);



- «Природознавство. 5 клас» (авт. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.1.);
- «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бех 1.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко 

В.С., Страшко С.В.);
- «Росшська мова (5-й р1к навчання) для заклад1в загально'Т середньоТ 

осв1ТИ з навчанням украТнською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л.В.).
2. Замовити проекта гпдручниюв:
- «УкраТнська мова. 5 клас» (авт. Срмоленко С.Я., Сичова В.Т.);
- «УкраТнська л!тература. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.);
- «Англшська мова (5-й р1к навчання). 5клас» (авт. Несв^т А.М.);
- «Заруб1>кна Л1тература. 5 клас» (авт. Нжоленко О.М., Конева . М., 

Орлова О.В., Зуенко М.О., Кобзар О.1.);
- «Математика. 5 клас» (авт. 1стер О.С.);
- «Природознавство. 5 клас» (авт. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.1.);
- «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бех 1.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко 

В.С., Страшко С.В.);
- «Росшська мова (5-й р1к навчання) для заклад1в загально'Т середньоТ 

осв1ти з навчанням украТнською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л.В.)
за формою, наданою в додатку 2 до листа Мшютерства осв1ти 1 науки 

УкраТни та надати замовлення до вщдшу осв1ТИ Куп’янськоТ районноТ 
державноТ адм1н1страц1Т.
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