
Витяг з протоколу 
засідання педагогічної ради

КЗ КОР «Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

17.01.2022 м. Васильків № 4

Голова педагогічної ради - Куравська Л.С., директор спецшколи 
Секретар - Пасіка Р.А., вчитель-логопед
Присутні - 32 чол.

Порядок денний:

Про вибір та замовлення підручників для учнів 9 класу ЗЗСО у 2021/2022 
навчальному році.

Ліпінська Т.В. заст. дир. з навч. роботи

СЛУХАЛИ:
Ліпінську Т.В., заступника директора з навчальної роботи, яка 

проінформувала, що відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору 
підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної 
середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, на 
виконання наказів Міністерства освіти і науки від ЗО вересня 2021 року №1049 
«Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 
здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 
2021 -2022 роках (9 клас)» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти 
і науки від 06 грудня 2021 року №1310), від 10 грудня 2021 року № 1341 «Про 
організацію повторного видання підручників для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти» в спеціальній школі був організований вибір підручників для 
9 класу. Надала інформацію щодо результатів вибору підручників учителями, 
які викладають у 9 класі у 2021/2022 навчальному році.

Заслухавши та обговоривши інформацію Ліпінської Т.В., результати 
вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу ЗЗСО, 
поданих на конкурсний відбір та результати вибору електронних версій 
оригінал-макетів підручників для 9 класу ЗЗСО для повторного видання 
(додаток 2) у 2021/2022 навчальному їх відповідності до чинних навчальних 
програм, вирішили:

1. Передати результати вибору електронних версій оригінал-макетів 
підручників для 9 класу ЗЗСО, поданих на конкурсний відбір (додаток 1) та 
результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 
класу ЗЗСО для повторного видання (додаток 2) у 2021/2022 навчальному році 
в електронному та паперовому вигляді за формою, наданою в листі МОН від 
16.12.2021 № 1/22048-21 «Щодо забезпечення виконання наказів МОН від 30 
вересня 2021 року №1049 (зі змінами) та від 10 грудня 2021 року №1341» до 
Департаменту освіти і науки Київської обласної ради.



до 18.01.2022 року 
St на сайті спецшколи витяг з рішення педради про вибір 

ників для учнів 9 класу КЗ КОР «Васильківська 
гупенів» у 2021/2022 навчальний рік

до 21.01.2022 року 
Л.С. Куравська

Йзйц/ Р.А. Пасіка


