
 
ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

МІСТА КИЄВА 

 Київ, 02225, пр. Маяковського, 21-г, т/ф. (044) 515-73-47, e-mail: sh259@ukr.net 

 

ВИТЯГ   

з протоколу засідання педагогічної ради   

школи І-ІІІ ступенів  № 259    

 

№ 4  від  01 березня  2019 року 

Присутні : із загального числа  43 особи, присутні  37 педагогічних 

працівників. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про вибір і замовлення підручників для 2 класу. 

СЛУХАЛИ : заступника директора з навчальної  роботи  Філончик І.В., яка  

доповіла, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1190 

від 01.11.2018 року «Про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти» з 25 по 

10 березня   2019 року педагогічні працівники закладу, які будуть працювати в 

2-х класах в наступному 2019-2020 навчальному році, ознайомились на веб – 

сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями фрагментів 

оригінал-макетів підручників для 2 класу та здійснили безпосередній вибір 

проектів підручників. 

ВИСТУПИЛИ :  педагогічні працівники школи: Щувайло М.В.(вчитель 

початкових класів, учитель англійської мови), Бартош О.В. (вчитель 

початкових класів, учитель англійської мови), Ніколко І.М. (вчитель 

початкових класів),  Четирко В.В.(вчитель початкових класів),  Грищенко О.О. 

(вчитель початкових класів), Шолох Д.М. (вчитель початкових класів),  які 

зазначили, що ознайомлені з наказом Міністерства освіти і науки України 

№1190 від 01.11.2018 року «Про проведення конкурсного відбору проектів 

підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти» та з інструктивно-

методичними матеріалами для здійснення вибору ЗЗСО проектів підручників 

за фрагментами електронних версій оригінал – макетів з кожної назви 

підручника. Педагогічні працівники повідомили, що «треті особи» не впливали 

на їх волевиявлення щодо вибору підручників. 

УХВАЛИЛИ :   

1. Керуючись інструктивно-методичними матеріалами для здійснення 

вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій 

оригінал – макетів, враховуючи волевиявлення педагогічних працівників 

закладу замовити підручники для 2 класів: 

 

№ 

п/п 

Предмет  Назва підручника  Автор Замовлено 

1 Українська мова 

та читання  

«Українська мова та 

частина» підручник для 2 

класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х 

Захарійчук М.Д. 69 



частинах) 

2 Англійська мова «Англійська мова» 

підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 

Карпюк О.Д. 69 

3 Математика «Математика» підручник 

для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Листопад Н.П. 69 

4 Я досліджую 

світ 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Бібік Н.М., 

Бондарчук Г.П. 

69 

5 Мистецтво  «Мистецтво» підручник 

інтегрованого курсу для 2 

класу закладів загальної 

середньої освіти  

Калініченко О.В. 

Аристова Л.С. 

69 

 

               

 

                Голосували „за” – одноголосно (37 педагогічних працівників). 

 

 

      Голова  педагогічної ради                             Юрко О.В. 

     

     Секретар педради                                       Щувайло М.В.  
 

 


