ПРОТОКОЛ №7
позачергового засідання педагогічної ради
ПП ПТУ №33 смт Великий Березний

від 19 березня 2019 року

Голова педради

Микита М.І.

Секретар

Бабущак І.М.

Присутні:

11 чол.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про ознайомлення педагогічних працівників закладу з електронними
версіями фрагментів оригінал-макетів підручників для 11 класу ЗЗСО, які

братимуть участь у II етапі конкурсного відбору.

2. Про оформлення результатів вибору та замовлення підручників для
11 класу ЗЗСО на 2019-2020 н.р.

СЛУХАЛИ:

Доповідь Микита М.І., директора закладу, яка у своєму виступі
ознайомила педагогічних працівників закладу з електронними версіями

фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі

Конкурсу (згідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-107 від

28.02.2019 р.) за допомогою інтерактивного комплексу.

ВИСТУПИЛИ:
Бабущак І.М., методиста закладу, яка наголосила на тому, що

електронні версії фрагментів оригінал-макетів підручників розміщені в
Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у

вільному доступі з 18 березня 2019 року за посиланням 1іЬ.ітхо.§оу.иа у
розділі «Конкурс підручників».
УХВАЛИЛИ:
1.1. Вищезазначену інформацію взяти до уваги.

1.2. Педагогічних працівників закладу вважати такими, які повністю

ознайомлені зі всіма фрагментами електронних версій оригінал-макетів

підручників.

СЛУХАЛИ:
Інформацію Микита М.І., директора закладу, щодо необхідності

оформлення результатів вибору та заповнення спеціальної форми вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників згідно вищезгаданого листа

МОН України.

ВИСТУПИЛИ:
Бабущак І.М., методист училища, яка зазначила, що безпосередній

вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника здійснюють безпосередньо викладачі
закладу, затвердивши свій вибір підписом у даному протоколі №7, а також

доповнила,

що

будь-яка

зміна

вибору

педагогічними

підручників

працівниками закладу не допускається, а кожен факт зміни вибору може
розглядатися на колегії МОН України під час розгляду питання про
затвердження переліку підручників, що друкуються за кошти державного
бюджету.
УХВАЛИЛИ:

2.1.

Результати

вибору

електронних

версій

оригінал-макетів

підручників оформити згідно Додатку 3 до листа МОН України №1/9-107 від
28.02.2019 р.

2.2.

Затвердити

вибір

проектів

підручників

за

фрагментами

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника власним

підписом викладачів, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників
(Додаток 1 до протоколу №7 від 19.03.2019р.).

2.3. Оприлюднити даний протокол педагогічної ради на сайті закладу

до 24 березня 2019 року.

