
Витяг з протоколу № 6 
засщання педагопчноУ ради лщею вщ 19.04.2019 р.

Порядок денний

5. Про результаты вибору електронних версш оригшал-макет1в 
шдручншав для 11-го класу. Б1блютекар Годлевська Л.1.

С л ухали:

5. Б1блютекаря л1цею Годлевську JI.I, яка повщомила результата 
вибору електронних версш ориг1нал-макет!в пщручник1в для 11-го класу.

Секретар педради

Директор лщею Ю.О. Кошевич

1.0. Мшлер



Витяг з протоколу № 2 
засщання педагопчноУ ради лщею вщ 04. 09.2018 р.

Порядок денний

1. Про результати вибору електронних шдручншав для 10-го класу,
додаткового вщбору проекпв шдручншав для 10-го класу загальноосвггшх 
навчальних заклад1в Украши. Доповщь б1блютекаря Годлевсько! Л.1.

5. Б1блютекаря лщею Годлевську JI.I, яка познайомнла педагопв з 
вщбором проект1в шдручншав з кожного предмету, з 1х електронними 
версиями, що будуть надклаш в 10-й клас в поточному навчальному рощ, а 
також додатковим вщбором шдручншав для 10-х клас1в.

Поступила пропозищя вщмовитися вщ вибору пщручниклв з польсько! 
i росшсько1 мови за фрагментами електронних версш 1х оригшал-макет1в.

Г олосували:
«за» - одноголосно (38 присутшх),
«проти» - О,
«утримались» - 0.

1. Вщмовити виб1р проект1в шдручник1в для 10-го класу за 
фрагментами i'x електронних версш оригшал-макет1в з польсько1 i pociftcbKoi 
мов.

Слухали:

Ухвалили:

Секретар педрадк

Директор лщею

I.O. Мшлер

Ю.О. Кошевич



Витяг з протоколу № 8 
засщання педагопчно1 ради лщею вщ 24. 04.2018 р.

Порядок денний

1. Про затвердження списку шдручншав для 10-го класу, обраних 
учителями лщею з перелжу електронних версш оригшал-макет1в 
шдручнишв, поданих на конкурсний вщб1р проекпв шдручник1в для 5 та 10- 
го клас1в заклад1в загально1 середньо1 освгог

Слухали:
1. Заступника директора Медведеву М.В., яка ознайомила 

педколектив з листом МОН Украши № 1/9 -  222 вщ 11.04.2018 р.
2. Б1блютекаря Годлевську JI.I., яка зачитала остаточний список 

шдручншав з перелжу поданих на конкурс оригшал-макет1в, обраних 
учителями лщею для роботи у 2018 -  2019 навч. рощ.

Подано пропозищю затвердите список в цшому.
Голосували:
«за» - одноголосно (38 присутшх),
«проти» - 0,
«утримались» - 0.

У хвал ил и:
1. Доручити б1бл1отекарю л1цею Годлевсьюй Л.1. здшснити заявку- 

замовлення пщручник1в, вщправивши результата вибору електронних версш 
орипнал-макет1в пщручник1в для 10-го класу заклад1в загально1 середньо! 
осв1ти, зробленого учителями лщею, до 1нституту модерн1защ! зм1сту ocBmi.

Директор л1цею 

Секретар педради


