
                                                      ПРОТОКОЛ                                         (витяг) 

засідання педагогічної ради 

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

 «ПОЧАТОК МУДРОСТІ» 

 

від   23.05.2022  року                                                                                       № 7 

 

Голова:  Горяєва О.В. 

Секретар: Огер О.С. 

 

Присутні:  всього 27 членів педагогічної ради, з них присутніх 24 осіб (список 

додається) 

Відсутні: 2 педагога у відпустці по догляду за дитиною до 6-ти років, 1 – на 

лікарняному 

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження результатів вибору електронних версій оригінал-

макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, 

поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти. (доповідач Рудич Н.В.) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

      Рудич Н.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка доповіла 

присутнім про результати вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на 

конкурсний відбір проектів підручників для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

17 травня 2022 року № 449 «Про внесення змін до Порядку конкурсного 

відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної 

загальної середньої освіти та педагогічних працівників», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 травня 2022 року за № 535/37871, від 

23.05.2022 № 467 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30.09.2021 № 1048 (зі змінами)», відповідно до пункту 4 Порядку 

забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної 

середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 (із змінами)   

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. З метою організованого проведення конкурсного відбору підручників (крім 



електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників у 2021-2022 роках : 

2.1. Затвердити результати вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих 

на конкурсний відбір проектів підручників для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти. 

2.2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Рудич Н.В.:  

1.2.1. Надати до управління освіти адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради результати вибору  

                                                                                                    До 27.05.2022     

1.2.2. Внести дані вибору до відповідного розділу  ДІСО. 

                                                                                                             До 26.05.2022                                                                     

 

 

Голова педагогічної ради                                                       Оксана ГОРЯЄВА 

 

Секретар                                                                                Олександра ОГЕР 

        

 

 


