
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 

Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

15.05.2018                                                                                                        № 6 

 

засідання педагогічної ради 

 

Голова – Фофанов В.А., 

Секретар – Кузьменко Л.А. 

 

Присутні: 24 особи(список додається) 

Відсутні: - 0  

Запрошені: Хілобок Л.П., завідувач бібліотекою.  

 

Порядок денний:  

1.Про вибір підручників для учнів 1  класу (Патерило А.І., заступник   

    директора з НВР). 

2.Про допуск учнів 9 та 11 класів до ДПА.(заступник директора з НВР  

Патерило А.І.). 

3. Про визначення претендентів на нагородження срібними та золотими    

    медалями у 2017-2018 н.р. (директор школи Фофанов В.А.). 

4.Про організоване закінчення 2017-2018 навчального року ти ведення 

обов’язкової шкільної документації. (заступник директора з НВР  

Патерило А.І.) 

5.Про попереднє педагогічне навантаження на 2018-2019 н.р. (директор 

школи Фофанов В.А, голова ПК Срібний С.Л.). 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 Патерила А.І., заступника директора з НВР, який ознайомив присутніх 

з листом МОН  від 11.04 2018р. №1/9-22 «Про забезпечення виконання 

наказу МОН України 21 лютого 2018 р. №176 ». 

ВИСТУПИЛИ:  

Винник Л.Л.,  учитель початкових класів, яка повідомила, що для 1 класу 

необхідно обрати підручник: 

«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2 частинах). Авт.. Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. 

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

Авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. 

«Я досліджую світ» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2 частинах). Авт. Грущинська І.В., Хитра З.М., Дробязко І.І. 



«Мистецтво» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.. 

Калініченко О.В., Аристова Л.С. 

Кирпенко М.О.,  учителя англійської мови, яка повідомила присутнім, що для 

1 класу необхідно обрати підручник з англійської мови: 

«Англійська мова» підручник  для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом). Авт.. Мітчел Х.К.  

 
 

УХВАЛИЛИ:  

 Обрати підручники для 1 класу згідно зі списком: 

№ Назва підручника Автор 

1 

«Українська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2 

частинах). 

Вашуленко М.С.,  

Вашуленко О.В. 

2 

«Математика» підручник для 1 

класу закладів загальної середньої 

освіти. 

Скворцова С.О., 

Онопрієнко О.В. 

 

3 

«Я досліджую світ» підручник для 

1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2 частинах). 

Грущинська І.В., 

Хитра З.М., 

Дробязко І.І. 

4 

«Мистецтво» підручник для 1 

класу закладів загальної середньої 

освіти. 

Калініченко О.В., 

Аристова Л.С. 

5 

«Англійська мова» підручник  для 

1 класу закладів загальної 

середньої освіти  

(з аудіосупроводом). 

Мітчел Х.К. 

 

 

 
 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 Інформацію заступника директора школи з НВР Патерила А.І.,який 

ще раз ознайомив присутніх з Інструкцією про переведення  та випуск учнів 

(вихованців) навчальних  закладів системи загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом МОН від 14.04.2008 р. №319. А також повідомив, що 

ніхто з батьків (або осіб, що їх заміняють) учнів 9, 11 класів не зверталися із 

заявою та не надавали медичних довідок про звільнення учнів від державної 

підсумкової атестації.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити учнів 9, 11 класів до складання державної підсумкової атестації. 

(Додаток). 

 

 

 



3. СЛУХАЛИ:  

Інформацію  директора школи Фофанова В.А. про те, що згідно з 

Положенням про золоту медаль « За високі досягнення у навчанні» та срібну 

медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.03.2015 за №306,зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 31.03.2015 за № 354-26799 може бути нагороджена у 2018р. 

 срібною медаллю Колотій Аліса за умови здачі нею ДПА у формі ЗНО на 

високому рівні.  

УХВАЛИЛИ:  

Нагородити срібною медаллю «За високі досягнення у навчанні» Колотій 

Алісу за умови здачі нею ДПА у формі ЗНО на високому рівні.  

4. СЛУХАЛИ:  

Заступника директора з НВР Патерила А.І. про організоване закінчення 2017-

2018 навчального року ти ведення обов’язкової шкільної документації. 

УХВАЛИЛИ:  

Надати заступнику директора з НВР Патерилу А.І. обов’язкову звітну 

документацію щодо закінчення навчального року. 

Класні керівники, учителі-предметники. 

до 04.06.2018р. 

5. СЛУХАЛИ:  

Директор школи  Фофанова В.А, який ознайомив присутніх з  попереднім 

педагогічним навантаженням на 2018-2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію Фофанова В.А. взяти до відома. Ознайомитися з попереднім 

педагогічним навантаженням на 2018-2019 н.р. та надати згоду під особистий 

підпис. 

 

Голова                                                                                             В.А.Фофанов 

 

Секретар                                                                                        Л.А.Кузьменко 

 

 

 

 


