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Витяг  

з протоколу № 2 

засідання педагогічної ради 

Барської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

від 25.02.2019р. 

 

2. Про вибір підручників для 2-х класів 

 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-

2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16 березня 2018 року № 248, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 359/31811 зі зміною, 

внесеною наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2018 року № 

660 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2018 року за № 

740/32192, наказу  МОН України від 01 листопада 2018 року № 1190 «Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників затвердження для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти», листа соціально-гуманітарного відділу 

Барської міської ради від 19.02.2019 року № 195, керуючись Інструктивно-

методичними матеріалами для здійснення вибору закладами загальної середньої 

освіти проектів підручників для 2 класу за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів, з метою організації  прозорого вибору  проектів підручників для 

2-х класів, члени шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів з 

25 лютого 2019 року ознайомились з фрагментами електронних версій оригінал-

макетів підручників та зробили їх вибір.  Додається.  

 

 

 

 

 



Заслухавши та обговоривши інформацію директора школи Савчука М.О.  

«Про вибір підручників для 2-х класів» 
 

педагогічна рада,  
 

Постановляє: 

 

1. Затвердити результати вибору проектів підручників для 2-го класу за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника. 

Додається.  

2. Учителю інформатики Сторожуку О.В. 05 березня 2019 року результати 

вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника ввести в систему ІCУO.  

3. Відповідальній за роботу шкільного сайту Коріневській Н.В. 07 березня 

2019 року оприлюднити результати вибору проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника на шкільному 

сайті (рdf-формат).  

 

 

 

 

 

Голова педради _____________ М.О. Савчук 

 

Секретар                                    І.М. Побережна 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


