
          
   «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор школи                          _____  
            «___»___________р.

План роботи кабінету інформатики
на 2012-2013 н.р.

№ 
з/п

        З м і с т  з а х о д і в Термін
виконання

Відповід. за
виконання  

Відмітка 
про викон.

І.                                            Організаційна робота

1.1. Провести інвентаризацію матеріальних 
цінностей кабінету

до 01.11.09 р.

1.2. Закріпити за учнями робочі місця в 
кабінеті

до 05.09.09 р.

1.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед 
учнів з питань дотримання ТБ 

регулярно 
протягом 
року

1.4. Скласти розклад роботи кабінету
1.5. Оформити:

а) куточок  ТБ;
б) стенд з правилами поведінки учнів в 
кабінеті, розкладом роботи кабінету;
в)картку обліку комп’ютерної техніки

2.                              Навчально-методична робота

2.1. Систематизувати і дібрати дидактичний 
матеріал для проведення самостійних 
робіт із таких тем:
а) ------------ (9кл.)

2.2. Підібрати і скласти різнорівневі 
тематичні контр. роб. з таких тем:

жовтень 2009

а) ----------- (10 кл.)
2.3. Скласти тексти практичних робіт з 

інформатики з таких тем:
жовтень 2006

а) майстер функцій
б)

2.4. Розробити інд. завдання з тем: грудень 2009
а) ----------

2.5. Продовжити роботу з апробації 
електронних педагогічних засобів 
навчання

постійно

2.6. Організувати в кабінеті метод. куточок
2.7. Розробити завдання для підсумкової 

перевірки знань учнів
березень 
2010

2.8. Оформити тематичні папки:
а) ---------------(9 кл.)



3.                Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

3.1. Провести ремонт таблиць…
3.3. Поповнити кабінет інформатики такими 

навчально-наочними посібниками:
3.4. Оформити підписку на періодичну пресу 

для кабінету інформатики
3.5. Поповнити бібліотечний фонд кабінету 

довідковою літературою:

4.                                    Позакласна робота з учнями

4.1. Організувати і скласти роботу гуртків:
а) ------------ до 05.09.06

4.2. Організувати і провести для учнів 9-11 кл
олімпіади, для чого:
а) розробити можливі зразки олімпіад 
них завдань;

до 01.12.09

б) один раз на тиждень проводити 
заняття з учнями, які готуються до 
олімпіади

4.3. Організувати роботу секції інф. в рамках 
МАН

4.4. Систематизувати творчі роботи учнів і 
оформити відповідні папки

5.                       Інформаційно-бібліографічна робота

5.1. Вивчити склад  методичної літератури, 
яка є в шкільній бібліотеці 

5.2. Організувати книжкову виставку …
5.3. Взяти участь у замовленні літератури для

кабінету
протягом 
року

5.4. Оформити картотеки:
а) періодичних видань;
б) навчально-методичної літератури;
в) довідкової літератури;
г) електронних  засобів навчання




