Положення
про організацію огляду-конкурсу
на кращу роботу шкільних предметних МО
І. Мета і завдання конкурсу:
1. Активізувати роботу педагогічних працівників щодо розробки питань
підвищення якості навчання і виховання підростаючого покоління та
впровадження в практику цих розробок.
2. Поширити залучення вчителів до творчої пошукової діяльності ,
підвищувати на цій основі їхню педагогічну майстерність.
3. Працювати над удосконаленням структури діяльності предметних МО
в навчальному закладі.
4. Виявити і поширити кращий педагогічний досвід.
ІІ. Учасники і строки проведення конкурсу.
В огляді-конкурсі беруть участь всі предметні МО спеціалізованої
школи № 28 м. Черкаси.
Огляд-конкурс проводиться з 1 вересня по 15 травня кожного
навчального року.
ІІІ. Основні показники огляду – конкурсу:
1. Оптимальне визначення мети і завдань роботи МО на даний рік
(ведення методичної папки предметного МО ).
2. Вибір ефективних форм і методів роботи предметного МО ( на основі
тем, обраних учителями, участі в олімпіадах.)
3. Розвиток творчої активності педагогічних працівників:
 а) участь членів МО в роботі творчих груп;
 б) залучення учителів до науково-пошукової роботи;
 в) ріст кількості вчителів, які співпрацюють з засобами
масової інформації, є авторами посібників, методичних
розробок, беруть активну участь у міських, обласних
науково-практичних конференціях, семінарах,
педагогічних читаннях та ін.(проводять відкриті уроки та
виховні заходи);
 співпраця з громадськими організаціями.
4. Рівень загальної культури педагогічних представників ( соціальна
активність, моральна культура( культура поведінки, вчинки
педагогів), естетична культура (загальний кругозір, культура пед.
праці).
5. Поглиблення та зміцнення знань учнів, вдосконалення їх моральних
якостей, підготовка до життя і праці:

 а) результати олімпіад, конкурсів, оглядів;
 б) результати державної підсумкової атестації;
 в) проведення предметного тижня;
6. Внесок кожного члена МО в поповнення матеріально-технічної бази
кабінетів.
7. Позакласна робота кожного члена МО з учнями (гурток, пошукова
робота, підготовка матеріалів до шкільної газети та ін.).
8. Результати атестації членів МО.
9. Виконання членами предметних МО функціональних обов’язків( за
посадовою інструкцією учителя).
ІV. Заохочення переможців.
Переможці огляду-конкурсу нагороджуються грамотами, грошовою
винагородою, цінними подарунками.

Незалежна експертна оцінка
Школа………………………………………………………
Категорія…………………………………………………...
Педстаж…………………………………………………….
1. чи проводяться шкільним методичним кабінетом анкетування з метою
виявлення проблем, що хвилюють учителів?
2. чи враховуються бажання учителів при визхначенні тематики
семінарів-практикумів, консультацій?
3. чи допомагають завучі впроваджувати в практику роботи сучасні
досягнення педагогічної науки та перспективний педагогічний досвід?
- так
- ні
- частково
У якій формі вони це роблять?___________________________________
4. чи впроваджуєте у своїй роботі досвід учителів міста, області, України?
Назвіть їх_____________________________________________________
5. чи можна методичну роботу шкільного методичного кабінету оцінити
ефективною? - так
- ні
- частково
6. чи діє консультант ”методичної роботи“?
Де?__________________________________________________________
7. які форми методичної роботи діють у вашій школі : методоб’єднання,
семінари-практикуми, школа передового педагогічного досвіду, школа
молодого вчителя, творчі групи, педчитання (потрібне підкреслити).
8. яка форма методичної роботи найбільше допомагає вам у роботі?
9. як часто ви берете участь у засіданнях МО?
10. де і коли заслуховувалось питання про стан викладання предмету?
11. хто і скільки уроків у вас відвідав (за останній навчальний рік)?
12. чи практикуються в школі відкриті уроки? Скільки Ви провели
відкритих уроків (за останній рік)?
13. чи практикується взаємне відвідування уроків?
14. чи підтримуються Ваші творчі ініціативи? Ким?
15. як проводиться відбір у профільні, поглиблені класи?
16. з яких джерел Ви дізнались про зовнішнє тестування?______________
Якої допомоги потребуєте з даного питання?
17.назвіть проблему, над якою працюєте, які наробки маєте: - статті; система уроків чи позакласних заходів; - опис досвіду роботи; - друк у
фахових виданнях; - інше (вказати)
18.чи є власний кабінет?
- так
- ні
19.яким шляхом відбувається забезпечення кабінету навчальнометодичним обладнанням: - на адміністративному рівні; - вчительпредметник; - вчитель, учні, батьки
20.чи берете Ви активну участь у роботі шкільного МО?

Експертна оцінка роботи шкільних методичних об’єднань
за 2005-2006 навч. рік.
Назва
шкільного МО

Науково – методична
робота членів МО
Участь в
семіна
рах

Початкова школа
Українська мова
та література
Англійська мова
Зарубіжна
література та
російська мова
Математика,
фізика,
інформатика
Природничі науки
Ісорія,
правознавство
Фізкультура,
трудове навчання,
музика

Участь в
конкур
сах

Навчання
на курсах
ЧОІПОП,
Intel,
інших

Публі
кації

Матеріально-технічне
забезпечення
Ремонт
кабінету

Прид
бання
метод.
літера
тури

Прид
бання
наочно
сті

Виготов
лення
дидактич
ного
матеріалу

Результативність роботи
вчителів та рівень їх
професійної майстерності
Місця
дітей на
олімпіа
дах

Місця
дітей в
різноман.
конкур
сах

Резуль
тати
атестації

Інше

Загальна кількість
балів

