
lIротокол ЛЬ4

засiдаr*rя педагогiчноi рали Братковиrркоi ЗОШ I-II ступенiв

вiд 05.03.2020р.

l'олова - Косшс о.ts.

Секретар - Крiль О.К.

Присугнi * lб вчрrгелiв

Порялок денrrrй:

1 . Вибiр пiдруrшкiв для 3 -го класу за новою програмою 2020-202 1 н.р.

СЛУХАЛИ:
пт'.атюлflо yтff.лfirт IГллr-, л Е фгб Dаtrтотттrпо тттл r7 

'пlп 
алrr,l fi.r-о

Адrр\,\r\rу(.. t-Ltl\ljJr{l -l\lrvrtl\ \).lJ., /ад\ar Jcr.Jýrc5-1r,r.'rCъ l.\t J .iwpw Pvr{r arJll{v

здiйснено друк пiдрl"rrшлкiв дIя учнiв 3 класу та довела до вИома про те,

що вчителi початковID( класiв вивчttJIи на веб-сайri Iнстrгру модернiзацii
змiсту освiти електроннi Bepcii пiдручнlасЪ для 3-го класу
Y\ттлml mтпr,
E ri\-l yllylJiи.

вtмтель Колодка С.М., яка сказtша, що пiсля ретельного вивченшI, змiст
пiдруrнкiв обговорювався на метод{чному об'сдrавrri вчIтгелiв
IIочатковиrс класiв. Вштгелi-початкiвцi гrрl,тifuшли до едшоi думки, що
нtвчан}ul J-го класу цровод{ти за пiдручник{lми:
l. кУщраiнська мова та читulншI> пiдруrншс для 3 кJIасу закладiв

загrlJlьноi середньоi освiти (у 2-х частrctах) @ольшакова I.0.,
Пристiнська М.С.)

2. кМатематикаD пiдрщнлшс шя 3 кJIасу закладiв зrгЕlпьноi середrrьоi
освiти (Гiсь О. М., Фiляк. I. В.)

3. <(Я дослiдкую cBiT>> пiдручник iнтегрованого курсу для 3 кJIасу

закл4дiв загzlJьноi сережrьоi освiти {у 2-хчастшlах) @олощеrrко О. В.,
Козшс О. П., 0стапешсо Г. С.)

4. кМистеtцво> пiдруlнллк irrгегрованого курсу для 3 KJIacy закладiв
з€галъноi середтьоi освiти (Калiнiчеrжо О. В., Аристова Л. С.)

5. <Англiйська мова> пiдруrrп,rк для 3 кJIасу закладiв заг€lльноi середrьоi
освiти (з аудiосупроводом) (Мiтчелл Г.К., Марiленi Мшкогiаrrrri)

ПОСТАНОВИIIИ:
Замовити пiдру"tlпшси дIя 3 класу:

l. KYKpaiHcbKa мова та читчlшilI> пiдруrшшс для 3 кJIасу закл4дiв
зЕгttпьноi середlъоi освiти (у 2-хчастшlа:<) (Большакова I.0.,
Пристiноька М.С.)



3.

4.

<<Математлшса> пiдручrшк дrя 3 кшасу зшсл4дiв загаJьноi середrъоi
освiти (Гiсъ О. М., Фiляк. I. В.)
<<Я дослiдкую cBiT>> пiдрlпlнlш iнтегрован9го IrypGy дIя 3 класу

зшсладЬ загаJьноi середrъоi освiти (у 2-хчастиrrш<) @олощеrrко О. В.,
Козак 0. П., 0стаrrеrшсо Г. С.)
<Миgтецгво> пiдручlпш< irпегрованого курсу для 3 Kjlacy заклацiп

зага-гьноi середъоi освiти (Ка;liнiчеlпсо О. В., Аристова Л. С.)
<Аrглйська мова> пiфуrшшс для 3 кJIасу закладЬ зчгаJIьноi середъоi
освiти (з аудiосупроводом) (Мiтчелл Г.К., Марiленi Машсоriаlшi)

5.

Голова педрад{
CeKpqTap

Вчитель

Косшс о.В.
Крiль 0.К.
Коло,ща С.М.


