
  Стаївська ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання педагогічної ради 

  01.02.2021  №1 

 

Голова педагогічної ради –  Ігнатюк М.В., директор школи 

Секретар – Валько О.Б., вчитель української мови та літератури 

 

Всього педагогічних працівників – 16 

Присутні – 15 

Відсутні – Шелемей І.А.  

       

Порядок денний 

 

1.Про виконання рішень педагогічної ради (Протокол №4 від 24 грудня  2020 року)   

                             Доповідач – Ігнатюк М.В., директор школи  

2. Про  здійснення вибору підручників для 4 класу педагогічними працівниками 

школи  за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників  

                                          Доповідач – Сніжинська С.В., вчитель початкових класів 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Ігнатюк М.В., директора школи, яка доповіла  про виконання рішень педагогічної 

ради від 24 грудня 2020 року.  

УХВАЛИЛИ: 
1.Рішення педагогічної ради від 02 січня 2020 року  вважати у стані  виконання. 

 

Голосували: «за» - 15;   «проти» - 0;   «утримались» - 0 

 

2. СЛУХАЛИ:  
 

Сніжинську С.В., вчителя початкових класів, яка ознайомила присутніх із Листом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2020р. №1/9-716 "Щодо забезпечення 

виконання наказів МОН від 24.09.2020 №1184 та від 24.09.2020 №1174" та додатком 

до цього листа Інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами 

загальної середньої освіти підручників для 4 та 8 класів за фрагментами електронних 

версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів 

вибору». Доповідачка наголосила  на те, що відповідно до вищезазначеного Листа 

Міністерства освіти і науки України педагогічні працівники школи ознайомились з 

електронними версіями оригінал-макетів підручників для 4 класу, яким надано гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться за 

кошти державного бюджету у 2021 році та здійснили безпосередній вибір проектів 

підручників для  4 класу.  

УХВАЛИЛИ: 

 

Вибір проектів підручників для учнів 4 класу  Стаївська ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа 

Лещука схвалити: 

 



 

 

 
 

 

 

Голосували: «за» - 15;   «проти» - 0;   «утримались» - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва підручника Автор Мова підручника 

1 «Англійська мова» підручник для 

4 класу ЗЗСО (з аудіо супроводом) 

Карп’юк О.Д. Українська 

2 «Математика» підручник для 4 

класу ЗЗСО (у 2-х частинах) 

Гісь О.М., 

Філяк І.В. 

Українська 

3 «Інформатика»  підручник для 4 

класу ЗЗСО 

Корнієнко М.М., 

Крамаровська С.М., 

Зарецька І.Т. 

Українська 

4 «Мистецтво» підручник для 4 

класу ЗЗСО 

Масол Г.М., 

Гайдамака О.В., 

Колотило О.М. 

Українська 

5 «Українська мова та читання» 

підручник для 4 класу ЗЗСО (у 2-х 

частинах) 

Большакова І.О., 

Хворостяний І.Г. 

Українська 

6 «Я досліджую світ» підручник для 

4 класу ЗЗСО (у 2-х частинах) 

Волощенко О.В., 

Козак О.П.,  

Остапенко Г.С. 

Українська 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


