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ВИТЯГ 

з протоколу засідання педагогічної ради 

КЗО «МЮЛ» ДМР 

№ 1 від 05 січня 2022 року 

Присутні : із загального числа  20 осіб, присутні 17 педагогічних працівників. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про вибір і замовлення підручників для 9  класів. 

СЛУХАЛИ : заступника директора з навчальної роботи Лахуту О.А., яка доповіла, 

що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1049 від 30.09.2021 

року «Про проведення конкурсного відбору 9 (крім електронних) для здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках 

(9клас)» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України  від 06 

грудня 2021 року № 1310), від 10 грудня 2021 року № 1341 «Про організацію 

повторного видання підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти» та 

з метою організації прозорого вибору ЗЗСО підручників для 9 класу,   з 10 по 17 

січня 2022 року педагогічні працівники закладу, які будуть працювати в 9-х класах 

в наступному 2022-2023 навчальному році, ознайомились на веб – сайті Інституту 

модернізації змісту освіти з електронними версіями  оригінал-макетів підручників 

для 9 класу та здійснили безпосередній вибір  підручників. 

ВИСТУПИЛИ : педагогічні працівники школи: Довга С.В. (українська мова), 

Бурлакова І.О. (Українська література), Коновалова І.В. (зарубіжна література), 

Чичикалова І.Е. (інформатика), . Вакуленко О.А. (алгебра, геометрія), Шевчук Т.П. 

(географія), Мачушак Т.В. (всесвітня історія, історія України), Нечаєнко М.В. 

(мистецтво), Лахута О.А. (хімія), Єрмоленко Л.О. (біологія,  основи здоров’я), 

Чередниченко А.М. (фізика), Прокіпець М.С. (правознавство), які зазначили, що 

ознайомлені з Положенням про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 

10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Педагогічні працівники 

повідомили, що «треті особи» не впливали на їх волевиявлення щодо вибору 

підручників. 

УХВАЛИЛИ : 

1. Керуючись Положенням про конкурсний відбір  підручників для 9 класу закладів 

загальної середньої освіти, враховуючи волевиявлення педагогічних працівників 

закладу замовити підручники для 9 класу: 


