
[олова цедради

€екретар

[1ротпокол л}5

вй 06.03.2019 р.

зас1дання педагог|чно? ради

(орощинсько? 3о1ш !-11 ступен!в

Ф.1.1(орець

Р.Ф.-{,рвис'!лова

|{рисутн1 16 член1в педради:

|[орядок денний:

1. [{ро виб|р та замовленн'1 п|друтник|в для 2 к;тасу ззсо на 20|9-
2020 навч€1пьний р1к ь

€лухали : !нформац|то заступника директора з навча]1ьно-виховно{ роботи
Бласовець Б.Ф.щодо результат|в обговорення та вибору проекту
п|дру*ник|в на зас|даннях методш1них об'еднань вчител|в початкових
клас|в.

Бпр1пшили:

1. 3д|йснити замовлення проект|в п1друлник|в до 07.о3.2019 р зг|дно з

додатком Аодат-ок.}Ёо. д!4ста му ва осв|ти | науки !кра!ни
08.02.2019р.ф,:{79т6' /' 

'.-' 
''""2-;',1''/ .'... |,,/

[олова педр0ди, Ф.|.1{орець

€екретар ;6.фвисашова

3 р|тшенням педагоЁчно? ?ади ознайомлен| :

Ё1.Б.)0ришончук;



,{одаток
до листа Р11н!стерства осв|ти | науки }кра!ни

в1д

Результати вибору
електронних верс!й ориг|нал_макет!в ш1друнник1в для 2 класу'

]хгч

поданих на конкурсний в!дб!р проект!в п!друнник!в для 2 класу

|{овна н€!зва закладу
заклад|в загально[ середньо[ осв!ти

осв|ти 1{орощинська зага.'{ьноосв1тня 1т|кола 1_11 отупен!в

Фбласть {итомирськаобласть

Район (м|сто) Флевський район, с. 1{орощине

(од €]Рпоу зак]1аду осв1ти 22055|48

}Ф закладу осв|ти в 1[€ (дсо) 16888

1. к}кра|нська мова та !титанн;|>> п!друтник д)|я 2 класу зак.глад!в зага::ьно| середньо! осв1ти (у 2-х
частинах

<<]!{атематика) п

8арза:рка.[{. Ф., 1рох;штетшсо [. Ф.(9асттшта 1), {ипурко Б. |!.

8ашуленко й. €., ,{убовик €. [. (т[астина 1), Батшулет*ко Ф. Б.

3ахар|йтук й.{. (9астина 1), Богданепр-Бйоскалегжо Ё.1.

|. й., |[ридаток Ф. А.

Больлпакова 1. Ф., ||рист]нська ]у1. €.

}!. 1., !епова {. Б.

[щетлсо Ф. )1., )1огатевська €. ||.
(равцова н. м., Романова 3. ]!{.' €авчук А. €.

(. 1.(т|астт+ла 1), €авнетжо Ф' $' (1астина2) 'з'8'4'1.5
Фстапенко [. €.

Б. 1., !1ауцтчук м. м., 1(от*тк Ё. .1,.

2. к&гл!йська мова> п|дру*тик д:тя2 к.т1асу заклад1в зага-тльно{ середтьо| осв|ти (з а

]ч[э Автор(и)
йова

йдрутника
(]пьк!сть п.пя

учн1в вчител1в
.с1]!ь'!€Рна1'ива

1 [убарева €. €., |!авл|чеппсо Ф. й.' 3шпобовська.[. 8.
2. (аргпок Ф. А. 8 укра!ъоька 15 ! 5,з'\,4,6

э. [ерберт |1ухта, |тоттгер |ер:грос, |{|тер -]1ь:о1с_[жонс

4. й1тче-тшп [. 1{.

5. Будна ]. Б.

6. Бсляева [. |0.

днаЁ. Ф'' Бедетко й.8.
Б. |., 8асшльсва,{. Б.

!сь Ф. }1., Ф|-тляк. |. Б.

к д:тя2 заклад!в зага-тльно] 1 осв1ти



6. 3кворшова €. Ф., Фнощ!снко Ф. 8.
7. [1истопад Ё. |[. }кра!нська !5 4,з,\,6'8
8. ).т:яни:ъка -||. Б.
9. }]огачевська €. |{., /[оганевська [. А., (омар Ф. А.
10. (озак }у1. Б., 1(ориевська Ф. ]].

св1т> п заклад1в заг'}льно1 1 осв1ти 2-хчаст*унах

Андрусешко {.8.(}{астина 1), Бдоветшо Б. Б. !(отелянець }|. 8.,

1.1., 1!1епник.11.А., Роговська )1. 1., |{ономарьова )|' Ф.,
о. г.

0. Б., Антонова Ф. ||., Бровченко А. 8.
1.Р., |[ономФенко Б.€., )(омив Ф)1., |арбуз:ок [.3.,

Баштуле:лко 1{. €.' .}1омаковська [. Б., €ресько ]. |[.' Ртвк|нд'1. я.,

1. [., ?арнавська €. €., |[авич Ё. Б.
дна }{.Ф., |ладок 1.8., 3абродська €.[., 1|!ост Ё.Б., -]1исобей.}1.

агл!на Ф. 8., [ванова !-. )(.
|рущ:*тська 1. 8., {ггра 3. й. (т{астлша 1), !т1орзе [|. 8., БарЁа Ф.

Ф. Б., (озак Ф.1]., Фстапенко [. €.
щенко Ф. "[., Бащетжо Ф. й., Романетпсо )1. 3., Романехшо (. А.,

Б|б!к }{. 1т1., Бондариук [. |1.. (9аст:шла 1)' 1{орн|етпсо й.}1.,
ька €.|у1.. 3аое:ька 1.1. ё{астина 2

Большакова 1. Ф', |1рист1нська й. €.

5. кйистецтво) п ваного

.0з.2о19

Ф. |.1{орець

[. €.' йед 1. )1.,1{еглова 1. .]1.

йасол )1. й., [афамака 0. 8., 1(олотлтло Ф. й.

йова [. Ф.' 1!-|улько 6. А.
1ФлБ!четшсо 0. Б., Арисгова.}1. [.


