
Протокол №5
засідання педагогічної ради Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від 16 травня 2018 року

Присутні -  14 членів педагогічної ради.
Голова педагогічної ради: Панчоха Таміла Іларіонівна 
Секретар: Грищук Лариса Анатоліївна

Порядок денний:
1 .Про схвалення вибору проектів підручників для учнів 1 класу.

Слухали: Про вибір проектів підручників для учнів 1 класу

Інформація директора школи Панчохи Т.І.

Виступили: 1 .Білан Н.Б - заступник директора школи з навчально-виховної 
роботи, яка повідомила, що вчителі початкових класів ознайомилися з 
електронними версіями оригінал-макетів підручників для 1 класу на веб-сайті 
Інституту модернізації змісту освіти і визначилися з авторами підручників, за 
якими будуть працювати з учнями 1 класу.

2.Хитрун С.М.. -  вчитель 4 класу, яка навчатиме першокласників у 2018/2019 
навчальному році. Світлана Миколаївна запропонувала вибрати підручники: з 
української мови (буквар) авторів Воскресенської Н.О та Цепової І.В.; з 
математики -  Скворцової С.О., Онопрієнко О.В.; з з мистецтва -  Калініченко О.В., 
Аристової Л.С. та з предмета «Я досліджую світ» авторів Бібік Н.М.,
Бондарчук Г.П.

3.Миколайчук К.М.. -  вчитель англійської мови, яка наголосила, що вона бажає 
працювати з учнями 1 класу за підручником з англійської мови, авторами якого є 
Мітчел Х.К.

4. Коваль B.C. -  вчитель 3 класу, голова методичного об’єднання вчителів 
початкових класів, яка підтримала думку попередніх колег про вибір підручників 
для 1 класу і запропонувала схвалити саме такий вибір.

Вирішили: 1.Схвалити такий вибір підручників для учнів 1 класу Сушовецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів:

«Українська мова. Буквар» 1 клас(автори Воскресенська Н.О., Цепова І.В.) 

«Англійська мова» 1 клас(автор Мітчел Х.К..)

«Математика» 1 клас(автори Скворцова С.О., Онопрієнко О.В)

«Я досліджую світ» 1 клас(автори Бібік Н.М, Бондарчук Г.П.)

«Мистецтво» 1 клас (автори Калініченко О.В., Аристова Л.С.)



2.Замовити перераховані вище підручники у кількості 8 примірників з кожного 
навчального предмета для учнів 1 класу та вчителів
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Т.Панчоха

Л.Грищук.

Підписи членів педагогічного колективу, що здійснювали вибір проектів 
підручників:

Хитрун С.М.

Коваль B.C.

Панчоха М.П.

Наконечна Т.С.

Миколайчук K.M.


