
ПРОТОКОЛ №7 
засідання педагогічної ради Марганецької гуманітарної гімназії  

 ім. Т. Шевченка 

від 15.05.2018 

Голова педагогічної ради    Березицька Н.В. 

Секретар                                Пєскова М.М. 

 

Усього:      38 осіб 

Присутні:  33 особи 

Відсутні:   5  осіб  

 

Порядок денний: 

1. Про вибір та замовлення підручників для учнів 1 класу.  

2.   Про визначення претендентів на отримання свідоцтв про базову загальну 

середню освіту з відзнакою серед учнів 9-х класів.  

3.  Про визначення найбільш активних у житті школи учнів на присвоєння 

титулу «Учень року» 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Білоус Т.Д.- заступника директора з НВР, яка ознайомила присутніх з 

листом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2018 року № 1/9-278.   

 

ВИСТУПИЛИ:  
 Білоус Т.Д.,  Шелякіна А.В., .- вчителі 4 класу.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати такі підручники для учнів 1 класу:  

1.» Українська мова. Буквар.» підручник для 1 класу закладів середньої 

освіти( у 2-х частинах).  

Автори Вашуленко М. С., Вашуленко О. В.- 66 примірників.  

2.»Англійська мова « підручник для 1 класу закладів середньої освіти ( з 

аудіопросупроводом)   

авторів Герберт Пухта, Гюнтер Гернгрос, Пітер Льюіс- Джонс – 66 

примірників.  

3.» Математика «підручник для 1 класу закладів середньої освіти   

Автори Бевз В. Г., Васильєва Д. В. – 66 примірників.  

4.» Я досліджую світ»  підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

середньої освіти ( у 2-х частинах) :  

 Коршунова О. В., Гущина Н. І.  – 66 примірників.  

5. « Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

середньої освіти   

 Автори  Калініченко О. В., Аристова Л. С. - 66 примірників.   

 

 

 



 

2.СЛУХАЛИ:  

Тріленка С.М., заступника директора гімназії з НВР про визначення  

претендентів на отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту з 

відзнакою серед учнів  9-х класів . 

УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, наказу  

Міністерства освіти і науки від 16.09.2015  №940 «Про проведення державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців)  у системі середньої освіти у  2015-

2016 навчальному році», наказу  Міністерства освіти і науки від 04.05.2016 

№480 «Про внесення змін наказу Міністерства освіти і науки України від 16 

вересня 2015 року №940» 

Визначити претендентами на отримання свідоцтв з відзнакою серед 

учнів   9-х класів, а саме:  

Дибу Софію, ученицю 9 –А класу. 

3.СЛУХАЛИ:  

 Березицьку Н.В., директора гімназії, про визначення найбільш  

активних учнів у житті гімназії на присвоєння титулу «Учень року». 

УХВАЛИЛИ: 
Визначити претендента на присвоєння титулу «Учень року» за активну 

діяльність та високі успіхи у навчанні ученицю 11 класу  Ткаліч Мар’яну. 

 

 
 

 

Голова педагогічної ради                           Березицька Н. В.  

 

Секретар                                                      Пєскова М. М. 

 

 
 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/

