
І Іротокол
засідання педагогічної ради 

Лиіишорпької І ІМПІІЗі/ 
під 11.01,2022 №4

Голова С.ЯРРМКО 
Секретар В. І’ИЬКА

Присутні 12
Відсутні 3 (вихователі дошкільних грум)

І Іорядок денний:

1. 1 іро вибір та замовлення підручників для У класу закладу осві і и .

СЛУХАЛИ:
І. Яремко Світлану Григорівну, директора гімназії, яка повідомила, що 
відповідно до статей 4, 75 Закону України «Про освіту», абзацу лев ягою 
частини другої статті 54 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», пункту 3 Порядку забезпечення підручниками іа посібниками 
здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 
року № 41 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 
2020 року № 957), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 
жовтня 2014 року № 630, наказу МОН від 21.09.2021 № 1001 «І Іро 
затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) 
та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та 
педагогічних працівників», листа МОН №1/22048-21 від 16.12.2021 «Щодо 
забезпечення виконання наказів МОН від 30 вересня 2021 року № 1049 (зі 
змінами) та від 10 грудня 2021 року № 1341», вчителі закладу обрали 
підручники для учнів 9 класу: історія України, всесвітня історія, основи 
правознавства, інформатика, конкурсний відбір та всі інші предмети, 
повторне видання. Заступник директора ознайомила присутніх із списком 
обраних підручників вчителями закладу.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити такі підручники учнів 9 класу в кількості 9 примірників для учнів 
та 1 для вчителя, конкурсний відбір (результат вибору додається).
2. Схвалити такі підручники для учнів 9 класу в кількості 9 примірників для
учнів та 1 для вчителя, повторне видання (результат вибору додається). 
« З а » -12 «Проти»- 0 «Утримались» - 0



3. йчитілю Іиформитики ріпмктитм копію протоколу педагогічної ради "Про  
ехшешш вибору підручнії кім: конкурсний підбіро плис, понтрне нидшіня 9 
клас» ми евйті шлиду

До 17.01,2022
4, ЬІблІотокпру шкліду шіеети дині про ііибріші підручники и І П  «КУРС  
Школи» ми білі І ( 'У( )

До 15,01,2022

Директор
Секретар

( мітлшкі ЯРІ і МКС)  
Валентнім Р И ІЖА


