Протокол № 2
засідання педагогічної ради
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126
Харківської міської ради Харківської області
15.02.2018
Голова: Л.М. Усиченко
Секретар: О.І.Вірик
Присутні: учителі школи
Відсутні: 0
Порядок денний
1.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.

Про вибір та замовлення підручників для учнів 5–х класів і педагогічних

працівників

Харківської

загальноосвітньої

школи

І–ІІІ

ступенів №126

Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік.
1. Слухали:
Л. М. Усиченко, директора школи, яка повідомила про виконання рішень
попередньої педагогічної ради. Усі рішення виконано.
1.Постановили:
Вважати рішення попередньої педагогічної ради виконаними й зняти їх з
контролю.
Голосували одноголосно
2.

Слухали:
О.О.Куценко, заступника директора з навчально-виховної роботи, з

доповіддю про вибір та замовлення підручників для учнів 5–х класів і
педагогічних працівників Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
№126 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний
рік.
Оксана Олександрівна повідомила, що відповідно до листа Міністерства освіти
і науки України від 06.02.2018 № 1/9–79 «Про замовлення підручників для 5
класу», Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної

адміністрації від 08.02.2018 № 01–32/555 «Про замовлення підручників для 5
класу» проводилася робота щодо вибору підручників для учнів 5–х класів на
2018/2019 навчальний рік. З 05.02.2018 по 11.02.2018 педагогічні працівники
ознайомилися на веб–сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними
версіями оригінал–макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних
програм підручників для 5 класу. З 12.02.2018 по 13.02.2018 учителі, а саме:
Павлусенко Я.І. (учитель української мови та літератури), Данічко Л.Є. (учитель
російської мови та літератури), Шнуркова С.О. (учитель математики),
Колісниченко І.М. (учитель англійської мови), Богданова В.О. (учитель
німецької

мови),

Гримковська

В.В.

(учитель

географії),

Фомченкова

Н.О.(учитель фізичної культури) – здійснили безпосередній вибір проектів
підручників з кожної назви із поданого переліку.
Виступили:
Павлусенко Я.І. запропонувала обрати для вивчення української мови
підручник «Українська мова. 5 клас» (Глазова О.П.), для вивчення української
літератури підручник «Українська література. 5 клас» (Коваленко Л.Т.).
Данічко Л.Є. висловила пропозицію схвалити вибір підручника для вивчення
інтегрованого курсу «Література» – «Література. 5 клас»(Ісаєва О.О.), для
вивчення зарубіжної літератури – «Зарубіжна література. 5 клас» (Ніколенко
О.М.), для вивчення російської мови – «Русский язык, 5 класс» (Бикова К.І.) для
класів із російською мовою навчання; «Русский язык, 5 класс» (Давидюк Л.В.)
для класів із українською мовою навчання.
Фомченкова Н.О. запропонувала для вивчення предмета «Основи здоров’я»
обраний підручник «Основи здоров’я» (Бех І.Д.).
Колісниченко І.М. довела до відома присутніх, що для вивчення іноземної
(англійської) мови в 5 класі нею було обрано підручник «Англійська мова. 5
клас» (Несвіт А.М.).
Богданова В.О. рекомендувала схвалити обраний підручник з німецької мови
«Німецька мова, 5 клас» (Сидоренко М.М.).
Гримковська В.В. повідомила присутнім, що для 5 класу на наступний

навчальний

рік

нею

було

обрано

підручник

з

природознавства

«Природознавство, 5 клас» (Ярошенко О.Г.).
Шнуркова С.О. рекомендувала для вивчення математики в 5 класі підручники
«Математика. 5 клас» (Мерзляк А.Г.) для

класів із українською мовою

навчання; «Математика. 5 клас» (Тарасенкова Н.А.) для класів із російською
мовою навчання.
3. Постановили:
1. Схвалити вибір проектів підручників для учнів 5–х класів на 2018/2019
навчальний рік (додаток 1).
2. Заступнику директора з навчально–виховної роботи Куценко О.О.:
2.1. Результати вибору/замовлення проектів підручників для 5–х класів на
2018/2019 навчальний рік надати до Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради.
До 17.02.2018
2.2. Результати вибору/замовлення проектів підручників для 5–х класів на
2018/2019 навчальний рік оприлюднити на офіційному сайті школи.
До 17.02.2018
Голосували одноголосно.
Голова

Л.М.Усиченко

Секретар

О.І.Вірик

