
 ПРОТОКОЛ № 7 

засідання  педагогічної  ради  школи  № 2 

від  5 березня 2019 р. 

                                                             Голова  засідання  -  Мулик М.А. 

                                            Секретар  -   Єщенко І.Ф. 

Всього – 30 

Присутні – 30 

Відсутні –  

 

Порядок  денний: 

1.Про погодження вибору електронних версій оригінал-макетів підручників  

підручників для 2 класу.   

 Романовська О.Є. 

СЛУХАЛИ: 

 Романовську О.Є. заступника директора школи з НВР, яка ознайомила 

педагогічний колектив школи з Наказом МОН УКРАЇНИ  1/9-63 від 

08,02,2019  «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 

класу закладів загальної середньої освіти та результатами вибору підручників 

для учнів 2 класів» та запропонувала затвердити  безпосередній вибір 

проектів підручників для учнів 2 класів за фрагментами електронних носіїв їх 

оригінал-макетів: 

1. «Українська мова та читання». Підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах), автори: Пономарьова К. І.(Частина 1), 

Савченко О. Я. (Частина 2), для учнів (студентів) - 64 прим.; для 

педагогічних працівників - 2 прим. 

2. «Англійська мова». Підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом), автори: Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, 

Пітер Льюіс-Джонс, для учнів (студентів) - 64 прим.; для педагогічних 

працівників - 4 прим. 

3. «Математика». Підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти, автори: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В., для учнів (студентів) - 

64 прим.; для педагогічних працівників - 2 прим. 

4. «Я досліджую світ». Підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах), автори: Грущинська І. В., Хитра З. М. (Частина 1), 

Морзе Н. В., Барна О.В. (Частина 2), для учнів (студентів) - 64 прим.; для 

педагогічних працівників - 2 прим. 

5. «Мистецтво».  Підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти, автори: Калініченко О. В., Аристова Л. С., для 

учнів (студентів) - 64 прим.; для педагогічних працівників - 2 прим.  

 

 УХВАЛИЛИ: 

 

    Ухвалити  вибір проектів підручників для учнів 2 класів за 

фрагментами електронних носіїв їх оригінал-макетів.  

 

Директор Марганецької  

спеціалізованої школи №2                                                    М. А. Мулик   

Секретар                                                                                   І. Ф. Єщенко    


