
   «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор школи                          _____  

            «___»___________р.

Перспективний план роботи
кабiнету  iнформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

навчання  на 2012–2017 рр.

№
з/п

Назва  заходу   Термін
виконання

Виконавець Вiдмiтка про вико
нання

1 2 3 4 6

І. Дотримання санiтарно-гiгiєнiчних вимог щодо органiзацiї навчання в кабiнетi, вимог
технiки  безпеки та охорони працi

1 Забезпечення дотримання учнями та 
педпрацівниками в кабiнетi 
Державних санiтарних  правил i норм,
правил безпечної експлуатацiї 
електротехнiчного та iншого 
обладнання, правил протипожежної 
безпеки

Постiйно Зав. кабiнетом

2 Забезпечення дотримання
в кабiнетi режиму працi на 
персональних комп’ютерах

Постiйно Зав. кабiнетом

3 Контроль оснащення навчального  
кабiнету протипожежним майном, 
медичними та iндивiдуальними 
засобами захисту,а також наочною 
агiтацiєю з питань забезпечення 
безпеки життєдiяльностi

Постiйно Зав. кабiнетом

4 Проходження навчання з безпеки 
життєдiяльностi (раз на 3 роки)

20__рiк Зав. кабiнетом

5 Проведення  iнструктажiв  учнiв  iз
безпеки  працi  на  навчальних
заняттях,  під  час  проведення  інших
заходів в кабінеті

Згiдно
з вимогами

Зав. кабiнетом

6 Розробка (перегляд ) iнструкцiй з 
технiки безпеки пiд  час проведення 
практичних i лабораторних робiт
(1 раз на з роки)

20__  р Зав. кабiнетом,
відповідальний за 
охорону праці



7 Перевіряти роботу програм, що 
забезпечують безпечну роботу дітей в 
Інтернеті,  та перешкоджають  їх 
вільному доступу до Інтернет-
матеріалів, які містять інформацію 
сексуального чи еротичного характеру,
пропагують культ жорстокості.

Кожного 
місяця

Зав. кабiнетом

ІІ. Змiцнення матерiальної бази кабiнету

1 Проводити аналіз потреб в 
оснащенні кабінету та своєчасно 
доводити до відома адміністрації 
школи

Кожного 
семестру

Зав. кабiнетом

2 Внесення змін до інвентарної та 
матеріальної книги 

При нових 
надходженнях 
чи витратах

Зав. кабiнетом

3 Виявлення потреб  та сприяння 
поповненню кабiнету засобами 
навчання

Постійно Зав. кабiнетом

4 Обслуговування  комп’ютерної
техніки

Організація ремонту

Постійно

За необхідн.

Зав. кабiнетом

Директор школи

5 Сприяти  придбанню
мультимедійного  проектору  для
кабінету інформатики

20__  р. Зав. кабiнетом, 
керівник навч. 
закладу

6 Провести заміну ….. 20__ р. Зав. кабiнетом, 
керівник навч. 
закладу

7 Сприяти придбанню …..

сучас них  педагогiчних програмних
засобiв навчання з рiзних предметiв,
пошук  еквiвалентних  вiльних
програм

20__ р. Зав. кабiнетом, 
керівник навч. 
закладу

ІІІ. Навчально-методична робота

1 Розробка (поновлення) завдань для 
практичних робiт  у 9–11 кл. 

20__ р. Зав. кабiнетом

2 Розробка  дидактичних  завдань  з
інформатики 

20 __ р. Зав. кабiнетом

3 Органiзацiя роботи  по створенню 
(поповненню) шкiльного Web сайту 

20__ р. Зав. кабiнетом, 
учні ___ класу

4 Розміщення матеріалів на інтернет-
платформі педагогічних працівників 
міста wikilic

Кожного… Зав. кабiнетом

http://wikilic.org.ua/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


5 Пiдготовка учнiв до участi в І, ІІ етапi 
Всеукраїнської олiмпiади з 
інформатики

Вересень-
грудень

Зав. кабiнетом

6 Організація змінних експозицій в 
кабінеті, учнівських розробок

Під час вивчення
нової теми

Зав. кабiнетом

7 Підготовка інформаційних матеріалів 
та проведення заходів з дітьми та 
батьками щодо безпечного 
користування Інтернетом

Щорічно до Дня 
Безпечного 
Інтернету 
(другий вівторок 
лютого)

8 Органiзацiя позакласних заходiв з 
iнформатики

Згідно до плану 
школи

Зав. кабiнетом, 
заст. дир. З ВР

VІ.  Інші заходи

1 Надання консультацiй вчителям школи
щодо викладання предметiв з 
використанням  сучасних електронних
засобiв навчального призначення

За потребою Зав. кабiнетом




