Від 27.10.2016р. № 02-5/2404				ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о.директора департаменту освіти та науки 

_____________________ М.Продан

ПЛАН РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА листопад 2016 РОКУ

Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

1.Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16, 14.-16.11.2016, Н.Микула, члени комісії.
2. Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи МЦДЮТ, 28-30.11.2016р., М.Продан, члени комісії.
3. Прийом звітів навчальних закладів ЗСО-1, 21-25.11.2016, Д.Худевич.
4. Тематичне інспектування. Організація харчування дітей в ДНЗ, 21-25.11.2016р., Н.Микула, Г.Сич, члени комісії.
5. Перевірка знань з ОП, ПБЕЕС, ПТЕЕС слюсарів-електромонтерів закладів освіти (ДНЗ № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 36 ,ЗШС ім. С.Русової, ЗШ № 22, 24, СШ № 11), 18.11.2016, 11.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, Л.Врублевська.
6. Заходи, присвячені Дню української писемності, вшануванню пам’яті Преподобного Нестора Літописця, 07-11.11.2016, А.Рудак, Н.Рущак, керівники ЗНЗ (інформацію про проведені заходи подати до 11.11.2016).
7. Прийом матеріалів із навчальних закладів для призначення стипендії міської ради, до 15.11.2016, А.Рудак.
8. Контроль за організацією діяльності груп дітей старшого дошкільного віку з підготовки до навчання у школі, на базі навчальних закладів (ЗШ № 6, школи приміських сіл), впродовж місяця, С.Бойчук.
9. Контроль за організацією харчування учнів у ЗНЗ (наказ від 04.10.2016р. № 408), упродовж місяця, С.Бойчук.
10. Подання загальноосвітніми навчальними закладами заявок на участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи), до 10.11.2016, координатори ЗНЗ.
11. Організація та контроль за проведенням уроків плавання для учнів 4-х класів ЗНЗ, упродовж місяця, Т.Жилюк, А.Гандера.
12. Подання особових справ юнаків для приписки до міськвійськкомату, директори ЗНЗ, вчителі предмета «Захист Вітчизни», 1.11.2016р., Я.Вацеба.
Участь вихованців Пласту у Всеукраїнській пластовій олімпіаді у м. Тернополі, 04-06.11.2016р., О.Румак.
Тематичні прес-інформування про події розстрілу фашистами у 1943 році українців в Станіславові на вулиці Страчених, 11-25.11.2016р., заступники директорів з виховної роботи.
Подання звітів про мережу гуртків науково-технічного напрямку в освітніх закладах міста, до 21.11.2016р.,(каб. 209, І.Вальку), керівники закладів освіти.
Тематична виставка літератури та фотографій «Станіславів – столиця ЗУНР», 01-10.11.2016р., ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко.
Відвідування музею Небесної Сотні (вул. Коновальця, 46), меморіалу «Дем՚янів Лаз» школярами, упродовж місяця, заступники директорів ЗНЗ з виховної роботи.
Заходи, присвячені дню пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій «Чорні жнива 1932-1933 років», 21-30.11.2016, М.Продан, заступники директорів шкіл з виховної роботи, оргкомітети.
Участь у Всеукраїнських конкурсах та акціях: «Дослідницький марафон», «Мій рідний край – моя земля», «Парад квітів біля школи», «Юннатівський зеленбуд», упродовж місяця,МДЕС, Г.Левицька, Б.Васильчишин, Г.Шиян.
Шкільний турнір з футзалу на «Кубок міського голови та НФК «Ураган»» серед учнів (5 класи і молодші), фізкультурно-оздоровчий комплекс ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», з 12.11.2016, Т.Жилюк, вчителі фізичної культури.
І Івано-Франківська міська шкільна баскетбольна ліга «Оранжевий м՚яч»,6 клас (хлопці, дівчата ЗНЗ), з 07.11.2016р., бази ЗНЗ, Т.Жилюк, А.Гандера, вчителі фізичної культури.
Змагання з баскетболу (дівчата) серед збірних команд ЗНЗ, ЗШ № 24, 25, 14.00, 14-18.11.2016, Т.Жилюк, А.Гандера.
Змагання з баскетболу (юнаки) серед збірних команд ЗНЗ, ЗШ № 24, 25, 14.00, 21-25.11.2016, Т.Жилюк, А.Гандера.
Першість міста серед школярів. Змагання з шахів «Біла тура», шаховий клуб «Дебют», 28-30.11.2016, Т.Жилюк, П.Попадинець.

01-06 листопада 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ВівтороК,
01 листопада
1. Теренова гра «Листопадовий зрив», Центральна частина міста, О.Румак.
2. Інструктивно-методична нарада заступників директорів, відповідальних за школу І ступеня. Організація та проведення уроків плавання для учнів 4-х класів ЗНЗ, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, Т.Жилюк, А.Гандера.
3. Засідання школи молодого вчителя інформатики. Основні форми та методи проведення уроку, 10.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, О.Солом’яна.
4. Семінар вихователів групи продовженого дня. Формування професійної компетентності вихователів ГПД в контексті сучасних освітніх реалій, 13.00, ЗШ №12, З.Галас, Н.Фреїк.
5. Літературний вечір. Вручення міської літературної премії ім.Я.Дорошенка, 16.00, ЦПВ ім. С.Бандери; запрошуються по троє вчителів із кожного ЗНЗ, Г.Дорошенко, Г.Савченко, О.Школьна.
середа,
02 листопада
ІІ етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка, 9.00, ПМЛ, А.Рудак, Н.Рущак, Р.Бідичак.
Семінар-практикум учителів початкових класів. Компетентнісний підхід до навчання. Формування та перевірка предметних компетентностей при вивченні української мови, 9.00, СШ №1, З.Галас, О.Вайнагій.
	Виїзний семінар вчителів фізики. Сучасні проблеми екології. Природоохоронна діяльність людини, 9.45, Івано-Франківський водоекотехпром (вул. Ботанічна, 2), О.Солом’яна,  Л.Оленюк.
Нарада заступників директорів з виховної роботи, ІФНТУНГ(Карпатська, 15), 10.00, М.Продан, І.Валько.
Засідання творчої групи вчителів трудового навчання та креслення. Формування життєвих компетентностей на уроках трудового навчання та технологій, 10.00, ЗШ № 10, Н.Степаніщенко, Н.Олійник.
	Засідання оргкомітету щодо організації та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017", 10.00, ЗШ № 28, У.Чупрунова, О.Кучеренко, оргкомітет Конкурсу.
	Засідання школи молодого вчителя початкових класів. Формування в учнів ключових компетентностей за умов інноваційної освіти, 14.00, ЗШ №7, З.Галас, Т.Бурцева.
	Семінар керівників гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Відлуння осені", 15.00, Міський будинок вчителя, І.Микитюк, Н.Шаблій.
	 Засідання творчої групи вчителів предмета "Захист Вітчизни". Обговорення та підготовка до апробації навчальної та робочої програм гуртків "Влучний стрілець" та "Юний стрілець", 15.00, ІМЦ, І.Валько, Д.Скиданчук.
четвер, 
03 листопада
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з польської мови та літератури, ЗШ № 3, 9.00, Л.Чабан, А.Рудак, С.Долгова.
Виїзний семінар. Стежками Верховинщини. Формування природознавчої компетентності учнів молодшого шкільного віку (наказ від 24.10.2016р. № 491 ). Н.Микула, С.Бойчук.
	Семінар вчителів основ здоров’я. Реалізація діяльнісного підходу при вивченні предмета «Основи здоровʼя», 9.30, ЗШ №28, Н.Степаніщенко.
	Засідання творчої групи вчителів астрономії. Шляхи підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, 10.00, ІМЦ, О.Солом’яна, В.Янишин.
	Скайп-конференція для практичних психологів ЗНЗ, 15.00, І.Рошак, Г.Семенів (УГ №1, Г №2, НВК ШГ №3, ПМЛ, СШ №1, 11, ЗШЛ № 23, ЗШ № 3, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, Вовчинецька ЗШ, Католицька ЗШ, МДЕС), каб.321 Івано-Франківської ОДА.
	Установча сесія членів МАН, 15.00, ПМЛ, І.Загрійчук.
п’ятниця,
04листопада
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології, 9.00, ЗШ №15, П.Ласійчук, І.Джус, В.Бойчук.
2. Семінар учителів зарубіжної літератури. Різні види мистецтва на уроках зарубіжної літератури, 10.00, Гімназія № 2, Н.Рущак,  Г.Павлікова, Н.Семенів.
3. Засідання творчої групи інструкторів з фізичної культури. Планування роботи щодо проведення Днів здоров’я за змістом програмових вимог з ОБЖД (I етап), 14.00, ДНЗ № 28, Л.Чмелик, Я.Яценко.
СУБОТА,
05 листопада
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з історії, 9.00, ЗШ №19, О.Генза, І.Валько, М.Білоокий.

07-13 листопада 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
07 листопада
	Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер – 2016», шкільні координатори, С.Микицей.
	Засідання творчої групи вчителів початкових класів. Розробка тренінгів для вчителів, 15.00, бібліотека ІМЦ, З.Галас, Л.Загрійчук.

Урочисте відкриття шкільного турніру з футзалу на «Кубок міського голови та НФК «Ураган»» серед учнів (5 класи і молодші), коледж фізичного виховання, 15.00, І.Смаль, Т.Жилюк, вчителі фізичної культури.
Засідання творчої групи вчителів географії. Проектна технологія як засіб формування ключових компетентностей учнів, 15.30, СШ№5, О.Генза, С.Гарасимчук.
ВівтороК,
листопада
І етап учнівської олімпіади з християнської етики, Л.Савка, Г.Кіт.
Засідання творчої групи педагогів-організаторів (УГ №1, гімназія №2, ЗШ №2, 4, 13, 25, 26). Укладання методичних рекомендацій щодо проведення майстер-класів педагогами-організаторами міста, 14.00, зала засідань ІМЦ, Д.Скиданчук, І.Валько.
	«Круглий стіл». 40 років від дня формування Української Гельсинської Групи, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Б.Максимець.
середа,
9 листопада
1. І етап (шкільний) Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, для 3-11 кл. (за завданнями навчальних закладів), А.Рудак, Н.Рущак.
2. Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Гармонійний внутрішній світ дошкільника – запорука успішної соціалізації, 10.00, ДНЗ № 10 "Катруся", І.Рошак. 
3. Творча група соціальних педагогів. Робота соціального педагога з дітьми групи ризику щодо соціально-педагогічної дезадаптації та негативних проявів поведінки, 14.30, ПМЛ, О.Сухоребська (ШГ №3, СШ №1, ЗШ № 2, 17, 22, 24, Вовчинецька ЗШ, Микитинецька ЗШ).
	Засідання школи молодого бібліотекаря. Майстер-клас. Організація та проведення бібліотечних уроків, 15.00, ЗШ № 10, У.Чупрунова, О.Приймачук, О.Павлик-Андрусишин.
	Засідання творчої групи вчителів математики. Про випуск методичного вісника "Олімпіадні задачі", 15.00, Гімназія №2, М.Присяжнюк, М.Виноградова.

Літературно-музична композиція «Мови чарівної голос» до Дня української писемності та мови, 15.00, ЦПВ ім.С.Бандери, Г.Савченко, О.Школьна.
четвер,
листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з правознавства, О.Генза.
 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, 09.00, ЗШ №3, Н.Рущак, А.Рудак, С.Долгова.
3. Інструктивно-методична нарада керівників гуртків еколого-натуралістичного та краєзнавчого напрямків, 11.00, МДЕС, І.Микитюк, Н.Рязанова.
4. Творча група практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 13.30, ЗШ №4, Г.Семенів (УГ№1, ПМЛ, ЗШ № 3, 15, 17, 24, СШ № 11, Католицька школа).
5. Інструктивно-методична нарада вихователів-методистів. Атестація педагогічних працівників ДНЗ. Вивчення та презентація досягнень педагогів, 14.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, П. Лаврів.
6. Засідання творчої групи вчителів фізичного виховання. Впровадження нових освітніх моделей і технологій, 15.00, ЗШ№17, Т.Жилюк, Д.Скиданчук.
п’ятниця,
11 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з математики, М.Присяжнюк.
2. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії, 9.00, ПМЛ, П.Ласійчук, І.Джус, М.Бідичак.
3. Засідання методичного об’єднання керівників гуртків з англійської мови у ДНЗ. Організація спілкування дітей англійською мовою у межах базового комунікативного мінімуму» (майстер-клас), 9.30, ДНЗ № 15, Л.Чмелик, Л.Чабан,  О.Гунчак, О.Підцерковна.
4. Засідання творчої групи вчителів-логопедів – підбір та розробка матеріалів щодо використання малих фольклорних жанрів у корекційній роботі, 14.00, ДНЗ № 10, Т.Кудярська, М.Трохимчук.
	Засідання школи перспективного педагогічного досвіду. Формування здорового способу життя як умови збереження і зміцнення здоровʼя, 14.15, ЗШ №22, Н.Степаніщенко, О.Бойчук. Запрошується по 1 педагогу вищої кваліфікаційної категорії із ЗНЗ.

СУБОТА,
12 листопада
1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, 9.00, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника, О.Солом’яна, Д.Худевич.

14-20 листопада 2016 року
	
День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
15 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з німецької мови і літератури.
2. Акція посадки лісу в Клубівецькому дендрологічному розсаднику, МДЕС, Б.Васильчишин.
середа,
16 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з фізики, О.Солом’яна.
	Інстуктивно-методична нарада педагогів-організаторів ЗНЗ, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, М.Продан, І.Валько, І.Микитиюк, Д. Скиданчук.
	Засідання творчої групи вихователів. Розвивальні ігри з патріотичного виховання для старших дошкільників, 13.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, П. Лаврів.
	Творча група практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 13.30, ЗШ №4, Г.Семенів (УГ№1, ПМЛ, ЗШ № 3, 15, 17, 24, СШ № 11, Католицька школа).
	Засідання школи перспективного педагогічного досвіду. Сучасні підходи у вивченні варіативних модулів на уроках трудового навчання. Майстер-клас учителя УГ №1 О.Царевич. Технологія виготовлення сувенірів, оздоблених стрічкою, 14.30, ІМЦ, Н.Степаніщенко, О.Царевич. Запрошуються вчителі обслуговуючих видів праці вищої кваліфікаційної категорії.
	Міський етап обласного конкурсу читців поезії серед учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів, присвяченого 160-ій річниці від дня народження І.Франка, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Н.Рущак, Г.Савченко.

четвер, 
17 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, Н.Рущак.
2. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з французької мови, 9.00, Г№2, Л.Чабан, Д.Худевич, Г.Косар.
3. Засідання школи молодого вихователя дошкільних груп. Розвиток професійної компетентності молодих вихователів, 9.00, ДНЗ №4, П. Лаврів, Л. Павликівська.
4. Інструктивно-методична нарада вчителів «Захисту Вітчизни», 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Валько, Д.Скиданчук, Я.Вацеба.
5. Засідання школи молодого вчителя математики. Діагностування запитів. Побудова сучасного інноваційного уроку, 15.00, УГ №1, каб.205, М.Присяжнюк, І.Процко.
6. Засідання творчої групи керівників методичних об’єднань класних керівників. Використання класними керівниками матеріальної бази міста в рамках національно-патріотичного виховання, 15.00, ІМЦ, Д.Скиданчук.
7. Засідання творчої групи вихователів ГПД. Формування вміння навчатися упродовж життя шляхом упровадження вітагенних технологій, 15.00, бібліотека ІМЦ, З.Галас, Л.Дороніна.
8. Четвертий загальноміський збір-реквієм «Згадаємо всіх поіменно», до 73-ої річниці розстрілу українських патріотів фашистами, Г.Савченко, О.Школьна, М.Калин.
п’ятниця,
18 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, Н.Степаніщенко.
2. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії, 9.00, ЗШ №17, О.Генза, І.Валько, Д.Новікова. 
3. Засідання школи молодого керівника гуртка з хореографії ДНЗ. Алгоритм діяльності педагога щодо організації роботи гуртка (практичне заняття), 14.00, ДНЗ№ 29, Л.Чмелик, Т.Онисків.
4. Засідання школи молодого вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури (майстер-клас учителя В.Равлюк та виховний захід "Станіславівська княгиня" (до 160-річчя від дня народження І.Франка) вчителя Л.Бідочко), 11.00, ЗШ № 13, Н.Рущак, Г.Кісіль.
СУБОТА,
19 листопада
1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, 9.00, ЗШ№21, Л.Чабан, Д.Худевич, О.Чопик.

21-27 листопада 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
21 листопада
	Урок історичної пам՚яті до Дня гідності та свободи «Обирай свободу», 14.00, ЦПВ ім. С.Бандери, О.Школьна, О.Лабачук.
	Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури. Використання ефективних засобів формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури, 15.00, бібліотека ІМЦ, Н.Рущак, О.Гусак.
	Видача реєстраційних бланків, завдань учасникам Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок-осінній-2016», 15.00-16.30 год., каб. 105, С.Бойчук.

Вівторок,
22 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з біології, П.Ласійчук.
Видача реєстраційних бланків, завдань учасникам Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок-осінній-2016», 15.00-16.30 год., каб. 105, С.Бойчук.
	Засідання школи ППД для вихователів. Використання прийомів ейдетики у роботі з дітьми дошкільного віку, 9.00, ДНЗ № 33, П.Лаврів, М. Швець.
середа,
23 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з інформатики, О.Солом’яна.
2. Засідання школи молодого вихователя-методиста. Найважливіші напрямки методичної роботи, спрямованої на досягнення результату освітнього процесу, 13.00, ДНЗ № 20, П.Лаврів, О.Маланюк.
3. Засідання творчої групи шкільних бібліотекарів. Розробка навчально-методичного посібника "Використання ІКТ у бібліотечній справі", 15.00, ПМЛ, У.Чупрунова, Г.Стрільчук.
4. Семінар-практикум учителів-логопедів. Подолання графічних та оптико-просторових помилок у дітей, 14.30, ЗШС № 3, Т.Кудярська, М.Довгошия.
5. Творча група практичних психологів ДНЗ. На допомогу вихователям та батькам по роботі з дітьми, які мають порушення емоційної сфери, 14.30, ДНЗ № 4 "Калинова сопілка", І.Рошак (ДНЗ № 1, 2, 6, 14, 15, 19, 22, 33, 36, УМВС).
6. Нарада спеціалістів з охорони праці,15.00. зала засідань департаменту освіти та науки, І. Джус.
четвер, 
листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з астрономія, О.Солом’яна.
2. Школа молодого практичного психолога ЗНЗ, ЗШ № 4, 14.30, І.Рошак, Г.Семенів, (ЗШ № 2, 6, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 28, Крихівецька ЗШ, Микитинецька ЗШ, Католицька ЗШ).
п’ятниця,
25 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з економіки, П.Ласійчук.
2. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства, 9.00, ЗШ№15, О.Генза, І.Валько, В.Бойчук.
3. Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок-осінній-2016», 14.00, ЗНЗ, С.Бойчук, шкільні координатори.
4. Прийом звітів, конкурсних робіт учасників Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок-осінній-2016», до 16.00, каб. 105, С.Бойчук, шкільні координатори.
CУБОТА,
26 листопада
	. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики, 9.00, Школа-гімназія №3, Л.Тацакович, М.Присяжнюк, Л.Іванцев. 
Акція Ради учнівського самоврядування «Запали свічку» до Дня пам՚яті жертв голодомору, ЦПВ ім. С.Бандери, 15.00, М.Продан, Г.Савченко, М.Калин.


28-31 листопада 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
листопада
1. Засідання творчої групи вчителів історії та правознавства. Актуальність формування аксіологічної компетентності на уроках історії та правознавства, 15.30, ЗШ №7, О.Генза.
Вівторок,
29 листопада
	Семінар учителів англійської мови спільно з представництвом Express Publishing «Exite, educate, іnspire your students», 15.00, СШ№ 11, Л.Чабан, А.Дмитриченко.
	 Презентація книжки Віри Багірової “Я козацького роду”, 15.30, ЦПВ ім.С.Бандери, П.Лаврів, З.Галас, Г.Вишневська, І.Дорожівська.

середа,
30 листопада
1. Засідання школи ППД учителів української мови і літератури. Педагогічні умови використання дистанційних технологій у процесі навчання (учитель С.Галуга), 14.30, ПМЛ, Н.Рущак,  С.Галуга. Запрошується по 1 педагогу вищої кваліфікаційної категорії із ЗНЗ.




А.Рудак,
52-21-59

