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Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Прийом фактичної та планової мережі, 04-05.09.2017р., Н.Микула, М.Продан, Д.Худевич, Л.Чмелик.
Підготовка матеріалів на засідання виконкому щодо затвердження фактичної мережі навчальних закладів міста на 2017/2018н.р, до 08.09.2017р., Н.Микула, М.Продан, Л.Чмелик.
Тематичне інспектування. Організація початку навчального року в ЗНЗ, 18-22.09.2017р., Н.Микула, спеціалісти.
Перевірка готовності дошкільних навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018н.р., з 11.09.2017р., І.Смаль, В.Крушельницький.
Прийом звітів за формою ЗНЗ-1, 06-08.09.2017р., відповідно до графіка, Н.Микула, Д.Худевич.
Формування звітів РВК – 76, Д - 7, Д - 8, до 20.09.2017р., Н.Микула, Д.Худевич.
Подання інформації про продовження навчання випускників 9-их та 11-их класів, до 11.09.2017р., Д.Худевич.
Оновлення інформації про дітей вимушених мігрантів із зони АТО, до 08.09.2017р., Д.Худевич.
Подання списків обліку дітей та підлітків шкільного віку, до 11.09.2017р., Д.Худевич.
Формування звіту 77-РВК, до 29.09.2017р., Д.Худевич.
Подання документів для визначення лауреатів міської педагогічної премії ім.Богдана Ступарика, до 15.09.2017р., керівники закладів освіти міста, А.Рудак.
Погодження планів роботи шкільних м/о методистами ІМЦ, упродовж місяця, О.Савка, методисти.
Видача підручників загальноосвітнім навчальним закладам для учнів 9-х класів відповідно до графіка постачання з Державного підприємства торгівлі МОН України, впродовж місяця, У.Чупрунова, методист ІМЦ, бібліотечні працівники ЗНЗ.
Міський конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі», 01-15.09.2017р., ІМЦ, Н.Степаніщенко, Н.Бахмат.
Обласний математичний турнір, 23-24.09.2017р., М.Присяжнюк.
Загальноміський конкурс «Зродились ми великої години», присвячений 75-літтю створення УПА, впродовж місяця, заступники директора з виховної роботи.
Відомості про подальше продовження навчання  випускників 9, 11 класів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, до 05.09.2017р.,  Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
Погодження планів та графіків роботи працівників психологічної служби ЗНЗ, до 05.09.2017р., Г.Ляльчук.
Погодження планів та графіків роботи працівників психологічної служби ДНЗ, до 15.09.2017р., Г.Ляльчук.
Прийом соціальних паспортів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів(у тому числі електронний варіант), до 20.09.2017р. І.Рошак, О.Сухоребська.
Оновлення списків дітей, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО, а також внутрішньо переміщених осіб, (електронний варіант) до 15.09.2017р., І.Рошак, О.Сухоребська.
Оновлення списків дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; прийом подання адміністрацій закладів на виплати щодо компенсації за придбання спортивної форми дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, відповідно до документів, які підтверджують статус дитини, до 05.09.2017р., Г.Ляльчук, О.Сухоребська. 
Прийом подання адміністрацій закладів на виплати випускникам 9-х класів 2016-2017 року з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, відповідно до підтверджуючих документів про продовження ними навчання в інших закладах, до 05.09.2017р., Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
Прийом інформації про учнів, які не приступили до навчання, до 05.09.2017р., Д.Худевич, І.Валько, Г.Ляльчук.
Формування персоніфікованого банку даних дітей, що потребують підвищеної педагогічної та соціальної уваги в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, упродовж місяця, заступники директорів, класні керівники (керівники гуртків, секцій), практичні психологи, соціальні педагоги.
Проведення міських та участь в обласних турнірах з базових предметів, упродовж місяця.
Прийом звітів «Організація харчування учнів у 2017-2018н.р.» за встановленими формами, до 08.09.2017р., 9.00-15.00, С.Бойчук. 
Погодження планів роботи вчителів-логопедів на 2017-2018н.р., до 08.09.2017р., Т.Кудярська.
Прийом звітів учителів-логопедів про результати проведеного обстеження рівня мовного розвитку дітей, даних про дітей із ТВМ, 28-29.09.2017 р., каб. 125 Департамент освіти та науки, Т.Кудярська.
Узгодження фактичної мережі гуртків у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах на 2017-2018 навчальний рік, до 09.09.2017р., М.Продан, керівники закладів.
Загальноміський конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі», впродовж місяця, І.Джус.
Видача шкільної документації, 07-08.09.2017р., В.Крушельницький.
Прийом звітів учителів фізичної культури «Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів», до 15.09.2017р., Т.Жилюк, Д.Скиданчук.
Загальноміський Олімпійський тиждень. Проведення Олімпійського уроку та заходів на олімпійську тематику, 01-09.09.2017р., Т.Жилюк, керівники ЗНЗ.
Змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м՚яч» у трьох вікових категоріях, з 25.09.2017р., Т.Жилюк, П.Попадинець, учителі фізичної культури.
Змагання з лазертагу серед учнів 6-7 класів та 8-9 класів ЗНЗ, ЗШ № 21, 22, 24, 25, ЗШЛ № 23, 11.09-20.09.2017р., 12.00, Т.Жилюк, учителі фізичної культури.
Подача письмових звітів про підсумки літнього оздоровлення (згідно з формами), до 03.09.2017р., каб. 209, І.Валько, заступники директорів ЗНЗ з виховної роботи.
Формування складу шкільних рад профілактики правопорушень, наркологічних постів, координаційних рад з питань туристсько-краєзнавчої роботи на 2017-2018 навчальний рік у школах, до 16.09.2017р., М.Продан, керівники ЗНЗ.
Оформлення соціально-педагогічних паспортів ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ, 02-30.09.2017р., М.Продан, керівники закладів освіти.
Проведення батьківських зборів класів і груп, загальних батьківських зборів у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, вибори і затвердження складів батьківських комітетів усіх рівнів, організація звітно-виборних конференцій (зборів) у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, затвердження складів рад закладів освіти та структури державно-громадського управління в 2016-2017 році, до 30.09.2017р., М.Продан, керівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
Проведення учнівських зборів у 1-11 класах ЗНЗ, гуртках ПНЗ, загальних учнівських конференцій в ЗНЗ та ПНЗ, вибори старост класів, гуртків, загальношкільного учнівського комітету, учнівського комітету ПНЗ, затвердження планів роботи органів учнівського самоврядування ЗНЗ та ПНЗ на 2017-2018 навчальний рік, до 16.09.2017р., М.Продан, І.Валько, керівники закладів освіти, педагоги-організатори, класні керівники, керівники гуртків.
Заходи щодо вшанування жертв Бабиного Яру, 19-30.09.2017р., М.Продан, І.Валько, заступники директорів ЗНЗ з виховної роботи.

01-03 вересня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
п’ятниця, 
01 вересня
Урочисті лінійки з нагоди Дня Знань та свята Першого дзвоника у закладах освіти, керівники ЗНЗ. 
Святковий молебень з нагоди Дня знань, 12.00, Архикатедральний і Митрополитний собор Святого Воскресіння Христового, запрошуються керівники закладів освіти, педагоги, учні, батьки, І.Смаль, О.Савка.

04-10 вересня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
04 вересня
Прийом фактичної та планової мережі, 8.30-17.00, каб. 202, 214 Департамент освіти та науки, відповідно до графіка, Н.Микула, Д.Худевич.
ВІВТОРОК,
05 вересня
1. Прийом фактичної та планової мережі, 8.30-17.00, каб. 202, 214 Департамент освіти та науки, відповідно до графіка, Н.Микула, Д.Худевич. 
2. Засідання педагогічної студії вихователів-методистів ДНЗ, 13.00, ДНЗ № 35, П.Лаврів.
3. Засідання творчої групи вчителів фізичної культури. Формування інноваційного освітнього простору. Проведення тестування щодо фізичної підготовленості дітей шкільного віку, 15.00, ЗШ №17, Т.Жилюк, Д.Скиданчук.
4. Тренінг. Зміни у навчальній програмі з історії у 2017-2018н.р., 15.00, зала засідань ІМЦ, І.Валько, В.Островський.
середа, 
06 вересня
Прийом звітів ЗНЗ-1, 13.00-17.00, каб. 214, Д.Худевич.
Виїзна нарада заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи виїзд о 8.45 від Квіткового ринку, М.Продан, І.Валько, Д.Скиданчук.
Секційне засідання соціальних педагогів ЗНЗ. Діти групи ризику в парадигмі Нової Української Школи, 14.00, ПМЛ, Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
	Засідання творчої групи вчителів трудового навчання та креслення. Формування життєвих компетентностей на уроках трудового навчання та технологій, 15.00, ЗШ №18, Н.Степаніщенко, Н.Олійник.
четвер, 
вересня

Прийом звітів ЗНЗ-1, 8.30-17.00, каб. 214, Д.Худевич.
Засідання школи молодого вихователя ГПД. Абетка компетентності вихователя ГПД. Особливості організації режимної діяльності, 9.00, ЗШ №25, З.Галас, Н.Фреїк.
	Засідання творчої групи вчителів предмета «Захист Вітчизни». Ініціативність та практичність як основні риси вчителя предмета «Захист Вітчизни», 10.00, ЗШ №28, І.Валько, Д.Скиданчук.
Інструктивно-методична нарада заступників директорів із навчально-виховної роботи щодо викладання предметів у 2017-2018 н.р. 14.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, Н.Микула, О.Савка, П.Ласійчук.
Секційне засідання практичних психологів ЗНЗ. Психологічний супровід актуалізації життєтворчого потенціалу особистості учня, 14.00, ЗШЛ № 23, Г.Семенів.
Розширена нарада відповідальних за організацію харчування учнів у ЗНЗ (запрошуються керівники ЗНЗ, відповідальні за організацію харчування, приватні підприємці, працівники харчоблоку, медичні працівники, батьки), 15.00, СШ № 11 (актова зала), І.Смаль, Н.Микула, С.Бойчук.
п’ятниця,
08 вересня

1. Прийом звітів ЗНЗ-1, 8.30-12.00, каб. 214, Д.Худевич.
2. Секційне засідання практичних психологів ДНЗ та ЗШС. Психологічний театр: духовно-моральні цінності особистості практичного психолога ДНЗ, 10.00, Івано-Франківський богословський університет імені св. Івана Золотоустого (конференц-зал, 8 поверх), І.Рошак.
СУБОТА,
09 вересня

День фізичної культури і спорту, Вічевий майдан, 15.00, Т.Жилюк, Я.Павленко, керівники спортивних шкіл, учителі та інструктори фізичної культури.

11-17 вересня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
11 вересня
1. Засідання творчої групи вчителів економіки. Організація та проведення турніру з економіки, 15.00, зала засідань ІМЦ, П.Ласійчук, А.Шевлюк.
ВІВТОРОК,
вересня
1. Засідання творчої групи голів методичних об'єднань класних керівників «Громадянські вартості в українській традиції: історія та реальність», 14.00, ЗШ №24, Д.Скиданчук, Р.Сміжак.
2. Засідання школи молодого вчителя інформатики. Методичні діалоги: нормативно-правова база, планування роботи вчителя, ведення шкільної документації, 15.00, УГ№1,  П.Даниляк.
середа, 
13 вересня
1. Виїзний семінар педагогів-організаторів. Формування компетенцій учнів через громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне та туристсько-краєзнавче виховання, Кам’янець-Подільський, Хотинська фортеця, І.Валько, Д.Скиданчук.
2. Засідання творчої групи соціальних педагогів ЗНЗ. Сучасні методи просвітницької роботи соціального педагога, 14.30, ЗШ № 21, О.Сухоребська.
3. Засідання школи молодого вчителя іноземних мов. Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу, 15.00, ЗШЛ №23, Л.Чабан, Н.Бортник. 
4. Засідання творчої групи вчителів математики. Підготовка до міського турніру юних математиків, 15.00, гімназія №2,  М.Присяжнюк, М.Виноградова.
четвер, 
14 вересня
1. Школа педагогічної майстерності для вихователів ГПД. Педагогічне керівництво самопідготовкою як основною формою навчально-пізнавальної діяльності у групі продовженого дня. Запрошуються спеціалісти, І, ІІ категорії, 9.00, зала засідань ІМЦ, З.Галас, Н.Фреїк.
2. Засідання творчої групи практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 14.00, ЗШ № 4, Г.Семенів (УГ №1, ПМЛ, ЗШ № 3, 7, 15, 24, Католицька школа).
3. Секційне засідання інструкторів з фізичної культури. Методичний дайджест. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ у 2017-2018н.р., 14.00, ДНЗ № 12, Л.Чмелик, Г.Скиба, В.Глиджук, І.Яценко.
4. Школа педагогічної майстерності вчителів економіки. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач. Сукупний попит, сукупна пропозиція, 15.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, А.Шевлюк.
п’ятниця,
15 вересня
	Засідання творчої групи вчителів-логопедів. Підбір та розробка матеріалів для здійснення корекційної та просвітницької діяльності з батьками та педагогами навчальних закладів, 10.00, каб. 125 Департаменту освіти та науки, Т.Кудярська, І.Салига.
	Інструктивно-методична нарада громадських інспекторів з охорони дитинства, навчальний кабінет Департаменту освіти та науки, 13.30,  І.Рошак.


18-24 вересня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
18 вересня
	Нарада спеціалістів з охорони праці, 14.00, навчальний клас Департаменту освіти та науки, І.Джус.

ВІВТОРОК,
19 вересня
1. Засідання школи молодого вчителя історії. Методичні діалоги: нормативно-правова та матеріальна бази забезпечення викладання предмета. «Трикутник життя» учителя, 15.00, ЗШ №25, І.Валько, Н.Труш.
середа,
20 вересня
1. Засідання колегії Департаменту освіти та науки, 14.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Смаль.
2. Засідання школи молодого вчителя географії. Круглий стіл: Особливості нормативно-правової та матеріальної бази викладання предмета, 14.00, ЗШ №16, І.Валько, В.Римар.
3. Тренінгові заняття для вчителів початкових класів. Основні орієнтири у роботі з батьками, 14.00, зала засідань ІМЦ, З.Галас.
4. Засідання творчої групи практичних психологів ДНЗ. Розвиток емоційного інтелекту дітей середнього та старшого дошкільного віку, 14.30, ДНЗ № 12 «Струмочок», І.Рошак (ДНЗ № 10, 11, 20, 23, 27, 28, ДНЗ «Веселка» Національної поліції України та ЗШС № 6).
четвер,
21 вересня
	Засідання школи молодого вчителя-логопеда. Ведення ділової документації вчителем-логопедом, 14.00, навчальний клас Департаменту освіти та науки, Т.Кудярська, І.Салига.
	Інтервізійна група практичних психологів ЗНЗ, 14.00, ЗШ № 3, Г.Семенів.
	Засідання творчої групи вчителів іноземних мов. Дискусійна трибуна: Проектуємо план роботи творчої групи на рік, 15.00, СШ №1, Л.Чабан, Л.Радукан. 

п’ятниця, 
вересня
	І етап (міський) Турніру юних економістів, 14.00, гімназія №2, П.Ласійчук, А.Шевлюк, Ж.Бородуліна.
	Практикум для шкільних бібліотекарів. Заняття І. Використання комп’ютера в облікових операціях шкільної бібліотеки (облік навчальної літератури), ЗШ № 28, 15.00, У.Чупрунова, О.Кучеренко.


25-30 вересня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
25 вересня
	Педагогічний брифінг з керівниками гуртків з англійської мови ДНЗ. Особливості планування роботи гуртка з англійської мови відповідно до єдиної науково-методичної проблеми закладу, 14.00, зала засідань ІМЦ, Л.Чмелик, Л.Чабан, О.Гунчак.
	Практикум. Методи та прийоми розв'язування задач підвищеної складності в початковій школі, 14.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, З.Галас.

ВІВТОРОК,
26 вересня
	Засідання предметно-методичної комісії для складання завдань на І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 14.00, зала засідань ІМЦ, І.Валько, О.Яремко, Г.Заходняк, С.Бойчук, Г.Дмитрів.

середа,
27 вересня
 Вересня
	І етап (міський) Турніру юних географів, 14.00, гімназія №2, І.Валько.
	Засідання предметно-методичної комісії для складання завдань І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, 14.00, зала засідань ІМЦ, І.Валько, Р.Іваночко, Н.Сидорик, О.Федоришин, Н.Труш.
	 Майстер-клас для учителів початкових класів. Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій. Заняття 1, 14.30, НВК ШГ №3, зала засідань ІМЦ, З.Галас.
	Засідання школи молодого соціального педагога, 14.30, ДЮПЦ, Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
	Засідання творчої групи вчителів інформатики. Формування завдань І етапу Всеукраїнської олімпіади з ІКТ та інформатики, 15.00, СШ №5, О.Солом’яна, І.Дорошенко, С.Микицей.

6. Загальноміське свято з нагоди Дня працівника освіти, 14.00, обласна філармонія, І.Смаль, М.Продан, А.Власійчук, оргкомітет.
четвер,
28 вересня
	Інструктивно-методична нарада для вчителів предмета «Захист Вітчизни», 10.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Валько, Я.Вацеба.
	Засідання школи молодого практичного психолога ЗНЗ, 14.00, Католицька  школа-гімназія, Л. Шподар, Г.Семенів (СШ № 5, ЗШ № 2, 6. 9, 17,18, 19, 28, Микитинецька ЗШ, Крихівецька ЗШ ).
	Засідання школи молодого вчителя початкових класів. Методичні діалоги: нормативно-правова база викладання предметів у початковій школі, 14.30, зала засідань ІМЦ, З.Галас, Т.Бурцева.

Засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та захисту прав дітей, 15.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, М.Продан, І.Валько, члени координаційної ради.
п’ятниця, 
вересня
1. Засідання міської Ради батьківського самоврядування, 15.00, ЗШ№21, М.Продан, члени ради, О.Чопик.

А.Рудак,
52-21-59

