ПРОТОКОЛ
результатів експертизи шкільних навчальних кабінетів, 
які підлягають оплаті

Предмет      інформатика
Підлягали експертизі (вказати заклади і кількість) кабінети
(32 заклади, 40 кабінетів)

Корабельний район( 6 закладів, 6 кабінетів):
Гімназія №3 (1), МЗОШ №1 (1), МЗОШ №33 (1), МЗОШ №44(1), МЗОШ №48 (1), МЗОШ №54 (1) 

Заводський район (7 закладів, 8 кабінетів):
Гімназія № 4 (1), МЗОШ № 57 (2), МЕЛ №2 (1), СЗОШ №22 (1), МЗОШ №25 (1), МЗОШ №34 (1), МЗОШ №31 (1)

Інгульський район ( 11 закладів, 14 кабінетів):
МЗОШ №42 (1), МЗОШ №56 (1), МЗОШ №30 (1), МЗОШ №45 (2), МЗОШ №11 (1), МЗОШ №50 (1), МЗОШ №20 (1), МЗОШ №28 (1), МЗОШ №19 (3), АДТ (1), МЮЛ (1)

Центральний район ( 9 закладів, 12 кабінетів):
МКЛ (1), МЗОШ №51 (2), ПУГ (1), МЗОШ №61 (1), МЗОШ №13 (1), гімназія №2 (1), ММК (2), ММЛ (3), ЗОШ №3 (1)

1. Кабінети забезпечені нормативною базою, їх комплектація відповідає Типовому переліку до навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів (комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії відповідає наказу МОНУ від 22.06.2016 №704 п.6) (указати заклади)
Всі, окрім зазначених в п. 2

2. Кабінети не забезпечені нормативною базою, їх комплектація не відповідає Типовому переліку до навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів (комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії не відповідає наказу МОНУ від 22.06.2016 №704 п.6) (указати заклади)

МЗОШ №31 

3. В кабінетах накопичено і систематизовано навчальні програми, підручники, навчальні та методичні посібники, науково-популярну, довідково-інформаційну літературу (вказати заклади) 
В усіх закладах створені і поповнюються електронні бази навчальних програм, навчальних та методичних посібників з інформатики

4. В кабінетах не накопичуються і не систематизуються навчальні програми, підручники, навчальні та методичні посібники, науково-популярна, довідково-інформаційна література (вказати заклади) немає


5. Частково відповідають вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (вказати що саме відсутнє: відсутні картотеки дидактичних, навчально-методичних та навчально-наочних матеріалів, сучасні підручники, навчальні посібники з предметів, фахові журнали, виставки кращих робіт учнів; додаткове оснащення кабінетів не дає можливості вчителю-фахівцю вирішувати педагогічні проблеми щодо реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти)
ЗОШ №44, ЗОШ №54, гімназія №2, ЗОШ №57  (немає стендів змінної експозиції)
ЗОШ №11, ЗОШ №45 (к. 25), ЗОШ №54 (немає штор або жалюзі)


6. Не відповідають вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (вказати заклади)
ЗОШ №31 (відсутній перелік програм, інвентарна книга, перспективний план роботи кабінету, акт перевірки заземлення, схема ЛОМ класу, немає стендів змінної експозиції з роботами учнів)
ЗОШ №1 (немає штор/жалюзі, немає стендів змінної експозиції з роботами учнів, незадовільне естетичне оформлення, не систематизоване нормативно-правове забезпечення)

7. Створено (створюються) віртуальні (електронні) кабінети (вказати заклади) МЗОШ №19

8. Естетичне оформлення задовільне (вказати заклади)

Гімназія №3, ПУГ, ММК, АДТ, МЮЛ, МЗОШ №19, МЗОШ №20, СЗОШ №22, МЗОШ №28, МЗОШ №30, МЗОШ №34, МЗОШ №51, МЗОШ №61 

9. Естетичне оформлення незадовільне (вказати заклади)
МЗОШ №1, ММЛ

10. Забезпечені норми техніки безпеки (вказати заклади) всі кабінети забезпечені вогнегасниками, аптечками, розташування меблів відповідає нормам ТБ
11. Не забезпечені норми техніки безпеки (вказати заклади)         немає

12. Мають сучасні меблі, стенди, таблиці, навчально-методичне забезпечення та матеріальну базу (вказати заклади)  СЗОШ №22, ЗОШ №19, №28, №34, №42,  №44, №51, №54, №57, ММК, ПУГ, АДТ, МЮЛ, гімназії №3, №4 

13. Мають застарілі меблі, стенди, таблиці, навчально-методичне забезпечення та матеріальну базу (вказати заклади) 
МЗОШ №1, ММЛ

14. Розроблено інструкції з безпеки праці, правила роботи в кабінеті, пожежної безпеки, дорожнього руху (вказати заклади)   всі заклади
15. Не розроблено інструкції з безпеки праці, правила роботи в кабінеті, пожежної безпеки, дорожнього руху (вказати заклади)                           немає
16. Потребують доопрацювання перспективні плани оснащення кабінетів, інвентарні книги (вказати заклад)
МЗОШ № 31  

17. Відмовилися від атестації кабінетів (вказати заклади) немає 

18. Кількість кабінетів не відповідає зазначеним бухгалтерією
Не було в списках кабінетів закладів з власною бухгалтерією (МЗОШ №11, МЗОШ №19, МЕЛ №2, гімназія №2, ММЛ, АДТ).
19. Інше 
Не завжди у закладах враховуються  ДСанПіН 5.5.6.009-98 відносно кількості комп’ютерів на площу приміщення.
Але на підставі Листа МОН україни від 26.11.2014 № 1/10-3317 «Про внесення змін до санітарних правил та норм використання комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі» йдеться: «діючі Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 N 9, у зв'язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження їх в освітній процес є застарілими та потребують перегляду.»


Методист НМЦ                                                                       Михайловська Н.В.

