
ПРОТОКОЛ № 11 
засідання педагогічної ради

Новогусарівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної

ради Харківської області

05.09.2018 рік
Голова педагогічної ради В.О.Гуменюк
Секретар педагогічної ради Л.Ю.Андрєєва
Присутні: 14 (реєстраційний лист додається)
Відсутні:
Запрошені:

Порядок денний:

1. Додатковий вибір проектів підручників для 5 класу. 
(Доповідач: ГуменюкВ.О., директор НВК)
2. Додатковий вибір проектів підручників для 10 класу. 
(Доповідач : Гуменюк В.О., директор НВК)

1.СЛУХАЛИ: Гуменюк В.О., директора навчально-виховного комплексу про додатковий вибір 
проектів підручників для 5 класу. Відповідно листа Міністерства освіти і науки України від
29.08.2018 року № 1/9-511 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України 24 липня 2018 року № 801», педагогічні працівники нашого закладу ознайомилися з 
фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу.
ВИСТУПИЛИ: Савченко Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи. У нашому
закладі у 5 класі навчальний предмет англійська мова викладається без поглибленого 
вивчення, інші іноземні мови не вивчаються, тому запропоновані підручники не можуть бути 
використані у освітньому процесі .
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Взяти до відома лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.2018 року № 1/9-511 «Про 
забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України 24 липня 2018 року № 
801».
2. СЛУХАЛИ: Гуменюк В.О., директора навчально-виховного комплексу про додатковий вибір 
проектів підручників для 10 класу. Відповідно листа Міністерства освіти і науки України від
29.08.2018 року № 1/9-511 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України 24 липня 2018 року № 801», педагогічні працівники нашого закладу ознайомилися з 
фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу.
ВИСТУПИЛИ: У нашому закладі освіти навчання здійснюється українською мовою , 
польська мова у 10 класі не вивчається, тому запропоновані підручники не можуть бути 
використані у освітньому процесі.
ПОСТАНОВИЛИ:

уменюк

1. Взяти до відома лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.2018 року № 1/9-511 «Про 
забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України 24 липня 2018 року № 
801».
«За» 14 «проти» 0 
Голова педагогічної ради/
Секретар педагогічної рфц) 
вчитель української мовне

£
Савченко Л.М., вчитель хіі\
Гнечка Н.М., вчитель початкові 
Шелехань Н.Г., вчитель початкових класів 
Ліщенко С.В., вчитель початкових класів 
Нестерук А.П., вчитель початкових класів 
Богонюк Н.О., вчитель української мови та 
літератури

Л.Ю.Андрєєва

Чмут І.С., вчитель англійської мови 
Шкурат О.В., вчитель предмету «Захист 
Вітчизни»
Юріна М.О., вчитель історії 
Борисенко В.Л., вчитель інформатики 
Білицька Н.Г., вчитель математики 
Алімова Г.О., вчитель англійської мови



Додаток 2
до листа Міністерства освіти і 
науки України 
29.08.2018 № 1/9-511

Результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти, поданих на додатковий конкурсний відбір 

проектів підручників для 5 та 10 класів 
закладів загальної середньої освіти

Назва закладу освіти Новогусарівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Балаклійської районної ради Харківської області

Область Харківська область
Район (місто) Балаклійський район, с.Нова Гусарівка
Код ЄДРПОУ закладу освіти 25457752_______ __
№ закладу освіти в ITC «ДІСО» 11975__________

Протокол педагогічної ради від Q & ID 9 ,

Директор В. О. Гуменкж
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ГМДИ /  /• 4  • -Швщпюручників, яким за результатами І 
ф^іроектів підручників для 5 та 10 класів 
опонується надати гриф «Рекомендовано

етапу додаткового конкурсі
закладів загальної середньої осе,
Міністерством освіти і науки України».



Додаток З
до листа Міністерства освіти і 
науки України 
29.08.2018 № 1/9-511

Результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти, поданих на додатковий конкурсний відбір 
проектів підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти
Назва закладу освіти Новогусарівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Балаклійської районної ради Харківської області

Область Харківська область
Район (місто) Балаклійський район, с.Нова Гусарівка
Код ЄДРПОУ закладу освіти 25457752_________
№ закладу освіти в ITC «ДІСО» П975__________

Протокол педагогічної р£

Директор .-И?
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В. О. Гуменюк

У переліку зазнана 
етапу додаткового конкур
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ться цизі и підручників, яким за результатами 1 

проектів підручників для 5 та 10 класів 
закладів загальної середньої освіти, пропонується надати гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України».


