Учителям початкової школи, методистам,
шкільним бібліотекарям

Учителям-предметникам основної школи,
методистам, шкільним бібліотекарям

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр™

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр™

пропонує нове нормативне видання:

Український інститут нормативної інформації

УЧИТЕЛЬСЬКИЙ КОДЕКС
Організація і планування навчального процесу
Зібрання правових, інструктивно-методичних документів,
які регулюють роботу вчителя

ПРИЗНАЧЕННЯ:

для забезпечення вчителів
документами, які складають нормативну і методичну базу річного навчального процесу.
СТУПІНЬ ШКОЛИ:

початкова

ФОРМИ КОРИСТУВАННЯ:

П ОЧ АТ КО ВА Ш КОЛ А
2017–2018
навчальний рік

¾ індивідуальна (особиста);
¾ колективна (бібліотека).

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

¾ друкована частина;
¾ електронна частина
(компакт-диск)

РЕАЛІЗАЦІЯ:

редакційна
за замовленням
ВАРТІСТЬ:

100 грн.

м. Київ

ЗМІСТ ВИДАННЯ:

¾ включає документи вищих органів влади, МОН з питань організації і планування навчального процесу в початковій школі. У зібранні — накази міністерства
довготривалої дії, а також листи з оперативного управління. Нормативно-правові акти друкуються в контрольному (актуальному) стані;
¾ для розміщення великих обсягів інформації використовується компакт-диск:
всі чинні навчальні програми, зразки календарно-тематичних планів, тощо.
Зручно у складанні особистих організаційних та планових документів.
Для постійної підтримки документів у контрольному стані
використовується технологія змінних аркушів!
Д О В І Д К И:

тел. (044) 528-28-75, 528-22-16;
(050) 92–92–208; (097) 257-85-37
E-mail: amaslova@ifl.com.ua, www.libcenter.com
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Зібрання правових, інструктивно-методичних документів,
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акти друкуються в контрольному (актуальному) стані;
¾ для розміщення великих обсягів інформації використовується компакт-диск:
всі чинні навчальні програми, зразки календарно-тематичних планів, тощо.
Зручно у складанні особистих організаційних та планових документів.
Для постійної підтримки документів у контрольному стані
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