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№№ 
з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма 
контролю 

Відмітка 
про 

виконання 
1.  Розконсервування комп’ютерної техніки в кабінетах 

СШЛНІТ 
До 29.08.2014 Бондар В.А.,  

Бондар О.М. 
  

2.  Створення безпечних умов для роботи у кабінетах 
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 
(паспорт СШЛНІТ, акт-дозвіл на проведення занять, 
інструкції з безпеки життєдіяльності)  

До 29.08.2014 Бондар В.А.,  
Бондар О.М. 

  

3.  Інвентаризація та поновлення методичного та 
дидактичного забезпечення проведення навчальних 
занять із інформатики та технологій 

Протягом року, 
систематично 

Бондар В.А.,  
Бондар О.М. 

  

4.  Оновлення вмісту інформаційного стенду «СШЛНІТ 
інформує» 

Щотижня  Бондар В.А.,  
Бондар О.М. 

  

5.  Технічне забезпечення в організації та проведенні 
засідань серпневих районних конференцій вчителів за 
напрямками, адміністрацій навчальних закладів 

За окремим графіком 
проведення 

Бондар В.А.,  
Бондар О.М. 

  

6.  Координація навчальної роботи Солонянської шкільної 
лабораторії нових інформаційних технологій та 
Солонянського районного науково-методичного кабінету 
й кафедри управління інформаційно-освітніми проектами 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, Дніпропетровського обласного 
центру дитячої та юнацької творчості 

На початку навчального 
року, далі – 
систематично, за 
потребою 

Бондар В.А.,  
Бондар О.М. 

  

7.  Робота СШЛНІТ за планом заходів Єдиного дня 
інформаційного супроводу 

Протягом навчального 
року, щочетверга  

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

8.  Поновлення банку програмного забезпечення Протягом навчального 
року, систематично 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

9.  Участь у роботі вересневого та січневого засідань 
шкільного методичного об'єднання вчителів інформатики 
та трудового навчання. Обговорення та погодження 
календарних планів; корегування календарних планів 

До 12.09.2014 року 
До 10.01.2015 року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 
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10.  Організація та проведення засідань районного 

методичного об'єднання вчителів інформатики 
Згідно графіку 
проведення засідань 
районних методичних 
об’єднань 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

11.  Технічне забезпечення в організації та проведенні 
засідань творчих груп, фокус-груп, педагогічних 
майстерень тощо районних методичних об’єднань 
вчителів за напрямками 

За графіком РНМК Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

12.  Робота СШЛНІТ у рамках впровадження проекту 
«Віртуальний освітній округ» (ІІ етап) на платформі 
СМС (Солонянська мережева спільнота) 

З жовтня 2014 року, далі 
– протягом навчального 
року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

13.  Забезпечення технічної підтримки при проведенні 
моніторингових відстежень рівнів навчальних досягнень 
учнів із окремих предметів 

Вступний етап – 
вересень, проміжний 
етап – грудень, 
завершальний етап – 
квітень - травень 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

14.  Забезпечення комп’ютерної підтримки навчально-
виховного процесу із базових предметів 

Протягом навчального 
року, за попередніми 
замовлення вчителів 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

15.  Регламентне обслуговування комп’ютерної техніки Щочетверга Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

16.  Участь у проведенні Міжнародного конкурсу з 
інформаційних технологій «Бобер-2014» 

10.11.2014-16.11.2014 Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

17.  Робота інформаційно-комунікаційного клубу КІТ 
(Комп’ютер. Інформація. Технології) 

Щодня, у позаурочний 
час 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

18.  Адміністрування ресурсу шкільної лабораторії нових 
інформаційних технологій 

Протягом року, 
систематично 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

19.  Групові та індивідуальні консултації шкільних 
бібліотекарів щодо використання програмного засобу 
«Шкільний підручник» 

Серпень - вересень 2014 
року, далі – протягом 
року за потребою 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 
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20.  Оновлення банку педагогічних програмних засобів для 

підготовки учнів школи до Державної підсумкової 
атестації, зовнішнього незалежного оцінювання 

Протягом року, 
систематично 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

21.  Підготовка та апробація завдань для проведення 
відбіркового етапу шкільного туру олімпіади з 
інформатики, інформаційних технологій 

До 29.09.2014 року Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

22.  Проведення відбіркового етапу олімпіад із базових 
дисциплін (шкільний тур) 

За окремим графіком 
проведення олімпіад 
(шкільний тур) 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

23.  Допомога в організації та проведенні районних олімпіад з 
інформатики та інформаційних технологій 

Листопад – грудень 2014 
року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

24.  Технічне та програмне забезпечення при організації та 
проведенні районного туру олімпіад із базових дисциплін 

Листопад – грудень 2014 
року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

25.  Технічна допомога педагогічним працівникам у 
публікації матеріалів на освітніх порталах України 

Протягом року, за 
потребою 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

26.  Технічна допомога у проведенні методичних заходів у 
кабінетах СШЛНІТ за участю педагогічних працівників 
школи (педагогічна рада, методична рада, творчі групи 
тощо) 

Протягом року, за 
планом роботи школи 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

27.  Допомога в організації та проведенні конкурсу «Знавці 
Олімпійського спорту» 

Листопад – грудень 2014 
року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

28.  Участь у роботі організаційного комітету та журі 
олімпіад із інформатики та інформаційних технологій 
(обласний етап) 

Грудень 2014 року – 
лютий 2015 року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

29.  Надання консалтингових послуг щодо реєстрації 
учасників пробного ЗНО та зовнішнього незалежного 
оцінювання випускників 2015 року (за індивідуальними 
зверненнями) 

Листопад 2014 року – 
березень 2015 року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 
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30.  Технічний супровід у ході реалізації проекту 

«Дистанційне навчання старшокласників – ключовий 
елемент впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій на сучасному етапі» (ІІ етап) 

Вересень 2014 року – 
травень 2015 року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

31.  Технічний супровід у ході реалізації проекту 
«Електронна атестація» (ІІ етап) 

Вересень 2014 року – 
березень 2015 року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

32.  Проведення тренінгів за програмами ІКТ щодо 
підвищення компетентності педагогічних працівників із 
питання оволодіння комп’ютерною грамотністю 

За окремими графіками Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

33.  Створення умов для безпечного доступу до ресурсів 
глобальної мережі Інтернет 

Постійно  Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

34.  Участь у роботі Аерокосмічної віртуальної школи, за 
обласним проектом «Е-школа – школа відкрита для всіх» 

За графіками роботи 
Аерокосмічної 
віртуальної школи, Е-
школи 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

35.  Підготовка та проведення предметного тижня трудового 
навчання, інформатики та інформаційних технологій 

За графіком проведення 
шкільних предметних 
тижнів 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

36.  Формування проекту плану роботи СШЛНІТ на 
наступний навчальний рік 

Лютий – березень 2015 
року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

37.  Виконання заходів щодо організованого завершення 
навчального року 

Березень – червень 2015 
року 

Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

38.  Організація роботи учнів у кабінетах СШЛНІТ під час 
навчальної практики 

Червень 2015 року Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

39.  Підготовка довідки - аналізу роботи СШЛНІТ як 
складової частини єдиного інформаційного освітнього 
простору педагогів Солонянщини протягом навчального 
року 

До 19.06.2015 року Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

40.  Здійснення комплексу робіт щодо консервування 
комп’ютерної техніки на період літніх канікул 

До 26.06.2015 року Бондар В.А., 
Бондар О.М. 

  

 


