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Навчально-виховний процес з інформатики в школі організований на достатньому науково-методичному рівні. Викладання предмету проводиться згідно нормативних документів: розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань та практичних робіт, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх класів здійснюється на основі методичних рекомендацій.
Під час практики були відвідані уроки, ознайомилися із  календарними та поурочними планами, класними журнали, робочими зошитами, шкільною документацією. 
Ознайомлення з поурочними планами та відвіданими уроками показали , що у вчителів інформатики поурочні плани продумані , в них чітко визначені мета та етапи уроку, заплановані різноманітні форми роботи учнів на уроках. 
Учителі готуючись до уроків використовують матеріал із фахових журналів, газет, мережі Інтернет, посібників, які містять усі аспекти навчально-виховного процесу з інформатики. 
На період практики було встановлено, що програма з інформатики виконується, кількість та зміст проведених практичних, лабораторних, перевірених робіт відповідає чинній програмі з інформатики. 
Відвідані уроки показали, що вчителі мають достатню теоретичну підготовку, ознайомлені з навчальними програмами, нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо викладання інформатики. Постійно займаються самоосвітою, працюють над підвищенням фахового рівня, курси підвищення кваліфікації проходять завчасно, беруть участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів інформатики, постійно – діючому семінарі з питань розв’язання олімпіадних задач. Вчитель інформатики поповнює кабінет роздатковими та дидактичними матеріалами до кожної теми уроку. 
В «Школі – ліцеї №13» є один кабінет інформатики. Кабінет інформатики розташовані на 1 поверсі. 
Класи діляться на дві підгрупи. Оскільки в одній підгрупі приблизно 14 учнів, то вони працюють по двоє за одним комп’ютером. 
В кабінеті є 10 ПК, усі забезпечені операційною системою Windows XP. 
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Аналіз функцій кабінету інформатики, його завантаженості 
В кабінеті інформатики в наявності є папка з документами: 
1. Акт-дозвіл на проведення занять 
2. Акт введення кабінету в експлуатацію 
3. Санітарний паспорт кабінету 
4. Протокол дослідження електромагнітного поля 
5. Протокол перевірки освітленості 
6. Копія акту про виконання санітарного законодавства 
7. План пожежогасінні 
8. Порядок дій при виникненні пожежі 
9. Інструкція по пожежній безпеці 
10. План евакуації 
11. План кабінету 
12. Списки учнів, допущених до роботи 
13. Техніка безпеки і охорона праці: 
15. Вимоги до специфікації учбово-комп'ютерних комплексів; 
16. Положення про кабінет інформатики; 
17. Орієнтовний план роботи кабінету; 
18. Книга обліку навчально-методичного забезпечення кабінету; 
19. Загальні критерії оцінювання учбових досягнень вчаться по інформатиці; 
20. Положення про порядок організації і проведення апробації електронних засобів учбового призначення для загальноосвітніх учбових закладів; 
Журнал з техніки безпеки є в наявності, інструктажі з техніки безпеки проводяться регулярно. 

Оформлення кабінету інформатики відповідає призначенню кабінету: в наявності стенди Інформація та інформаційні процеси, Історія розвитку інформатики, Техніка безпеки під час роботі за комп’ютером. 

Навчально-методичний
·	І.Т.Зарецька, А.М.Гужій, О.Ю.Соколов Інформатика Ч.1
·	 І.Т.Зарецька, А.М.Гужій, О.Ю.Соколов Інформатика Ч.2 
·	 Я.М.Глинський Інформатика Книжка 1 
·	 Я.М.Глинський Інформатика Книжка 2 
·	В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський "Основи комп'ютерної графіки"
Практикуми і робочі зошити по інформатиці 9-11 класи 

Забезпеченість дидактичними і роздавальними матеріалами в достатньому рівні. 
- накопичувачі з завданнями для практичних робот для 9-11 класів. 
- завдання для підготовки до олімпіад і конкурсів 
- електронні презентації по всіх темах 9 класу, та декількох темах 10-11 класу 
- Інструкції для проведення практичних і лабораторних робіт 
- Інструкції до програмних засобів та системи програмування 
- Інструкції з безпеки життєдіяльності 



