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20.02.2018№01-14/219 На № від
Полтавському обласному інституту 
після дипломної педагогічної освіти

ім. М. В. Остроградського
Щодо вибору і замовлення підручників 
для учнів 5 класу закладів загальної 
середньої освіти

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2018 р. 
№ 1/9-79 «Щодо вибору і замовлення підручників для учнів 5 класу», листа 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського №01-22/217 від 06.02.2018р., надаємо паперовий та 
електронний (на електронну адресу atahadinv@gmail.com ) варіанти 
замовлення підручників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти 
на 2018/2019 н. р., згідно з вибором здійсненим закладами загальної 
середньої освіти району:

• замовлення на підручники для учнів 5 класу у розрізі закладів загальної 
середньої освіти (додаток 1);

• «стрічку» для електронного зведення інформації (додаток 2);
• форму (бланк) замовлення (додаток 1).

Пояснення до замовлення:
• у замовлення Супрунівського НВК, Верхолянської ЗОШ І-ІІІ ст,

Вацівської ЗОШ І-ІІ ст., Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Головачанського НВК враховано контингенти учнів освітніх 
закладів першого ступеня, що належать до цих ЗЗСО по 
мікрорайону (Андрущанська ЗОШ І ст., Ватажківська ЗОШ I- 
ст., Кашубівська ЗОШ І ст., Мильчанська ЗОШ І ст., 
Нестеренківська ЗОШ І ст. , Мар'ївська ЗОШ І ст.), учні 
початкових шкіл підуть до 5 кл. вищевказаних освітніх 
закладів;

• у замовлення підручників для учнів 5 класу закладів загальної 
середньої освіти на 2018/2019 н. р. відділу освіти Полтавської 
районної державної адміністрації не включено контингенти 
Ковалівської ЗОШ І ст., оскільки учні підуть до 5 класу 
Полтавської обласної гімназії-інтернату ім. А. С. Макаренка 
Полтавської обласної ради.

Начальник відділу 
Осадча Л.М. 608-490

Н. В. Веретільник
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Проект листа підготовлений комунальною організацією (установою, 
закладом) «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти 
Полтавського району» Полтавської районної ради

Методист ( .. Д /  Осадча Л. М.

ПОГОДЖЕНО

Директор МСЦОЗО


