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Проект ухвали педагогічної ради
29.12.2017 р.
1. За результатами голосування роботу вчителів інформатики вважати
задовільною. Вважати стан освітнього процесу з цього предмета
задовільним.
2. Адміністрації закладу:
2.1. оголосити Подяки вчителям інформатики Мазуру А.В.,
Черновій О.І., Прончук М.В. та Ковальовій Л.М. за
результативність
роботи
з
обдарованими
дітьми
на
загальношкільному святі «Сходинки до Олімпу»;
Травень 2018 р.
2.2. сприяти зміцненню та розвитку навчально-методичного
комплексу, матеріально-технічної бази кабінетів інформатики
відповідно до вимог чинних програм.;
За наявності бюджетних коштів
2.3. продовжити роботу щодо електронного аналізу навчальних
досягнень учнів.
Постійно
2.4. сприяти у забезпеченні закладу підручниками з інформатики для
5-7 класів.
За наявності бюджетних коштів
2.5. тримати на контролі впровадження нового Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, ведення основної
шкільної документації учителями інформатики;
Постійно
3. Голові шкільного методичного об’єднання вчителів інформатики
Черновій О.І.:
3.1. продовжувати
розглядати
результати
роботи
вчителів
інформатики та рівні навчальних досягнень учнів на засіданнях
методичного об’єднання;
Травень-червень, щороку.
3.2. продовжувати включати до тематики засідань ШМО обговорення
критеріїв оцінювання учнів, вимог ведення основної шкільної
документації.
Щорічно
3.3. продовжити роботу методичного об'єднання в напрямку
підвищення ефективності уроку та організації позакласної
роботи;
Постійно
3.4. сприяти поширенню педагогічного досвіду вчителів.
Постійно

4. Вчителям інформатики:
4.1. продовжувати поповнення методично-дидактичної бази кабінетів
інформатики;
Постійно
4.2. продовжувати
використовувати
міжпредметні
зв’язки
інформатики на уроках та позакласних заходах;
Постійно
4.3. продовжувати формувати навички та вміння учнів свідомого
використання ІКТ;
Постійно
4.4. продовжувати позакласну роботу та заняття з обдарованими
учнями;
Постійно
4.5. разом з іншими вчителями продовжувати профілактику
захворювань, пов’язаних з роботою комп’ютерної техніки, та
пропагувати здоровий спосіб життя.
Постійно
4.6. поширювати власний досвід роботи у друкованих виданнях,
через мережу Інтернет;
Постійно
4.7. продовжувати брати активну участь в предметних методичних
заходах, конкурсах;
Постійно
4.8. дотримуватись і надалі, безумовно, правил і вимог щодо безпеки
проведення занять з інформатики;
Постійно
4.9. продовжувати роботу з реалізації на уроках та в позаурочний час
Концепції національно-патріотичного виховання та проблемної
теми закладу.
Постійно

