ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

1. Наказ про створення предметного методичного об'єднання або витяг з
протоколу рішення педради.
2. Наказ про призначення керівника МО.
3. Положення про методичне об'єднання, затверджене методичною радою
школи.
4. Атестаційний лист керівника ШМО.
5. Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких
здійснюється оплата.
6. План роботи ШМО на навчальний рік.
7. Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад ШМО.
8. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.
9. Перспективний план атестації вчителів.
10. Графік проведення атестації на навчальний рік,
11. Перспективний план курсової підготовки вчителів.
12. Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.
13. Графік моніторингових контрольних робіт.
14. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.
15. Графік вивчення етану викладання предметів у поточному навчальному
році.
16. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.
17. Адреси перспективного педагогічного досвіду.
18. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і
здобутки).
19. План проведення і матеріали предметного тижня.
20. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.
21. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.
22. План роботи з молодими і новими вчителями.
23. Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: інформаційні,
аналітичні довідки,результати моніторингових досліджень рівня
навченості учнів, діаграми результативності участі учнів у предметних
олімпіадах, конкурсах.
24. Протоколи засідань ШМО.
25. Нормативні документи щодо викладання предметів.
26. Методичні рекомендації всіх рівнів.
27. Рекомендації ШМО, окремих учителів.
28. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.
29. Друковані роботи членів ШМО.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ______ ДИСЦИПЛІН

1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента
України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.
2. Державний стандарт базової та повної середньої освіти (затверджений
Постановою кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)
3. Закон України «Про освіту».
4. Закон України «Про загальну середню освіту».
5. Концепція профільного навчання в старшій школі (Наказ МОН № 1456 від
21.10.13 року).
6. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).
7. Наказ МОНУ від 04.09.2000 р. № 428/48 «Про запровадження 12-бальної
шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти».
8. «Про затвердження типових навчальних планів організації профільного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ
9. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття».
10. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2016—2021 роки,
затверджена Указом Президента України від 18 лютого 20016 року №148.
11. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про
невідкладні заходи шодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні».
12. Концепція _____ освіти (12-річної школи).
13. Регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.
14. Лист МОН України від ____________ № _____ «Методичні рекомендації
щодо вивчення базових предметів у _______навчальному році».

