
 
 

 

УКРАЇНА 

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

      ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

 

НАКАЗ 

      03.02.2020 року                               с. Великі Озера                                                 №  

 

Про проведення вибору  

підручників для учнів 3 та 7 класів 

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім 

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

17 липня 2019 року № 1002, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

12 серпня 2019 року за № 902/33873, на виконання наказів Міністерства 

освіти і науки України від   24.09.2020р. № 1184 «Про проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 

клас)» , на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від   

04.11.2020р. № 1373«Про   внесення  змін до  пункту  3 наказу  МОН  від  

24.09.2020р. №1184», Наказу  МОН № 1174 від 24.09.2020 року Про 

проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 

2020-2021 роках (8 клас)  та з метою організації прозорого вибору 

підручників для 4 та 8 класів  за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів з кожної назви підручників, що можуть видаватися за 

кошти державного бюджету, для забезпечення здобувачів загальної середньої 

освіти новим поколінням підручників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1.Провести засідання педагогічної ради школи для схвалення рішення     

щодо вибору підручників  для за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів з кожної назви підручника розглянути на засіданні 

педагогічної ради і розподілити 5 альтернативних підручників  з кожного 

предмету у порядку пріоритету (альтернативні підручники, з урахуванням 

пріоритету, можуть надійти до закладу освіти у випадку, якщо основний чи 



інший альтернативний підручник не увійде до переліку підручників, що 

можуть друкуватися за кошти державного бюджету) – 

                                              4 класу – 09.02.2021, 

8 класу –09 .03.2021 

2.Заступнику директора з НВР Леоновець О. М. ознайомити членів 

педагогічного колективу з умовами проведення відбору підручників для 4 

та 8  класів  за фрагментами електронних версій  оригінал-макетів 

підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору на нараді 

при директору  

                                                 до02.01.2021 р. 

 2.1. Забезпечити організацію та загальний контроль за ознайомленням 

педагогічного колективу з фрагментами електронних версій оригінал-

макетів підручників, які беруть участь у ІІ етапі Конкурсу проектів 

підручників для 4,8 класів                                                        

                                                  для 4 класу з 18.01.2021 по 09.02.2021, 

                                                  для 8  класу з 30.03.2020 по 10.04.2020 

2.2 Спеціальну форму вибору підручників та  результати вибору в 

паперовому та електронному вигляді   передати  до відділу 

освіти,культури,молоді  та спорту  Дубровицької  міської  ради. 

                                                                    для 4 класу   до 09.02.2021, 

                                                                    для 8  класу до  10.03.2021 

3.Вчителям, які навчатимуть 4 клас у 2021-2022 н. р.: 

     3.1.  ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів           

підручників для 4 класу і розподілити 5 альтернативних підручників  з 

кожного предмету у порядку пріоритету (альтернативні підручники, з 

урахуванням пріоритету, можуть надійти до закладу освіти у випадку, якщо 

основний чи інший альтернативний підручник не увійде до переліку 

підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету. 

                                                           З 18  січня  по 9 лютого 2021 року 

4.Вчителям-предметникамВеликоозерянського НВК: 

   4.1 Ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 7  класу і розподілити 5 альтернативних підручників  з 

кожного предмету у порядку пріоритету (альтернативні підручники, з 

урахуванням пріоритету, можуть надійти до закладу освіти у випадку, якщо 

основний чи інший альтернативний підручник не увійде до переліку 

підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету. 

                                                           З  15 лютого до  9 березня  2021р 

5Відповідальною за оформлення результатів вибору підручників призначити 

вчителя інформатики Максимович Н. О. 

5.1Максимович Н. О.відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для 

здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників 

для 4 та 8 класів за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з 

кожної назви підручників та оформлення результатів вибору, надісланих 

листом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020№ 1/9-39, 

заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів 



підручників (додатки 2 і 3) з використанням модуля прозорого вибору 

підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна 

інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО») 

                                                                     для 4 класу   до 09.02.2021,                                                                                                           

                                                                    для 8  класу до  10.03.2021 

 

5.2.Протоколи педагогічної ради з підписами членів педагогічного 

колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників для 

оприлюднити на сайті Великоозерянського НВК  

                                                                        для 4 класу   до 09.02.2021                                                                                                                                                                                                  

                                                                    для 8  класу до  10.03.2021 

 

 

6.Кількість примірників кожного з підручників для 4 та 8класів має 

відповідати фактичній кількості учнів у 3 та 7 класах Великоозерянського 

НВК та Великочеремельської філії  та кількості вчителів, які викладають у 3 

та 7 класах у 2020/2021 навчальному році: по 23 шт. для 4 класу та по 18 шт. 

для 8 класу. 

7.Будь-яка зміна вибору підручників для 3 та 7 класівВеликоозерянського 

НВК та Великочеремельської філії не допускається. 

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                            Марія 

ХАРКЕВИЧ 

 

З наказом ознайомлені: 

Леоновець О. М. 

Павлосюк М. П. 

Максимович Н. О. 

Яцута І. С. 

Павлосюк Н. М. 

Котяй Н. С. 

Кирилович А. П. 

Перерахувати  всіх  вчителів 

 

 

 
 


