
ПРОТОКОЛ № 8 

Засідання 

педагогічної ради Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №30 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

04.02.2021 р.                                                                                                  м.Запоріжжя 

 

Голова засідання:Журавльова В.М.,  в. о. директора освітнього закладу 

Секретар засідання:Лука К.М. секретар педагогічної ради 

Присутні члени педагогічного колективу:28педпрацівників 

Відсутні: Чумаченко О.В. (лікарняний) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вибір та замовлення підручників для 4 класу закладу загальної середньої 

освіти (доповідає  Ковальова Н.П.,  заступник директора закладу освіти) 

 

І.СЛУХАЛИ:  

Ковальову Н.П., заступника директора закладу освіти, яка ознайомила з 

нормативно-правовими документами щодо вибору підручників для 4 класу на 

2021-2022 навчальний рік. На виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 24 вересня 2020 року  № 1184 «Про проведення конкурсного відбору 

підручників (крім електронних)для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 клас)» та проєкту навчального 

плану для 4 класу на 2021-2022н.р. педагогічні працівники закладу освіти з 18 січня 

2021 року здійснювали безпосередній вибір підручників для 4 класу за 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної 

запропонованої назви, радились з колегами - предметниками в районі.  Станом на 

04.02.2021, вчителі початкових класів та вчителі – предметники здійснили свій 

вибір підручників для 4 класу на 2021-2022 навчальний рік, а саме: 

      1.«Англійська мова»  підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом), автор Карпюк О.Д.. 

      2.«Математика», підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-

х частинах), автори Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.. 

     3.«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти  (у 2-х частинах), автори: І частина - Пономарьова К.І., Гайова 

Л.А., ІІ частина – Савченко О.Я.. Красуцька  І.В.. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника директора Ковальової Н.П.. прийняти  до відома. 

2. Надати заявку на замовлення підручників  через Курс «Школа» та до ТВО 

Дніпровського району до 09.02.2021 (відповідає Лука К.М.) 

3. Розмістити на сайті освітнього закладу протокол №8 педагогічної ради від 

04.02.2021  про замовлення підручників для 4 класу (відповідає Лука К.М.) 

 

 

Голова __________________    Журавльова В.М. 

 

Секретар __________________  Лука К.М. 

 

 

 



 


