Від 30.10.2015р. № 02-5/3521							ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління освіти і науки 

_____________________ Н.Микула

ПЛАН РОБОТИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА листопад 2015 РОКУ

Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Атестаційна експертиза Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16, 09.11-23.11.2015, П.Ласійчук, члени комісії.
Атестаційна експертиза Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10, 30.11-14.12.2015, П.Ласійчук, члени комісії.
Атестаційна експертиза МЦДЮТ, 21-30.11.2015р., С.Уварова, члени комісії.
Атестаційна експертиза комунального ДНЗ № 34 «Незабудка» комбінованого типу, 24.11.-04.12.2015, П.Ласійчук, члени комісії.
Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДНЗ № 20 «Росинка», 05-06.11.2015р., П.Ласійчук, члени комісії.
Прийом звітів навчальних закладів ЗСО-1, 20-25.11.2015, Д.Худевич.
7. Міський етап регіонального конкурсу на кращу публікацію про книгу і бібліотеку серед учнів 10-11 класів, упродовж місяця, У.Чупрунова, бібліотекарі ЗНЗ, бібліотеки ЗНЗ. 
8. Перевірка знань з ОП, ПБКЕС, ПЕЕЗ, ПТБЕС слюсарів-електромонтерів закладів освіти (ДНЗ № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 36 ,ЗШС ім. С.Русової ЗШ № 6, 22, 24), 20.11.2015, 9.00, управління держпраці (вул Незалежності, 67), О.Савка, Л.Врублевська.
9. Заходи, присвячені Дню української писемності, вшануванню пам’яті Преподобного Нестора Літописця, 09-13.11.2015, А.Рудак, Л.Савка, керівники ЗНЗ (інформацію про проведені заходи подати до 13.11.2015).
10. Прийом матеріалів із навчальних закладів для призначення стипендії міської ради, до 15.11.2015, А.Рудак.
11. Міський етап обласного конкурсу професійної майстерності інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів «Інструктор з фізичної культури року», 01-14.11.2015р., П.Ласійчук, Л.Чмелик, керівники ДНЗ.
12. 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.
Загальноміська  виставка творчих робіт вихованців гуртків з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Відлуння осені» в рамках загальноміського проекту «Дитяча творчість об’єднує націю», з 10.11. до 02.12.2015р., МЦДЮТ, відділ «Школа мистецтв» на базі НВК «ЗШЛ №23».
Подання загальноосвітніми навчальними закладами заявок на участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи), до 04.11.2015, координатори ЗНЗ.
Організація та контроль за проведенням уроків плавання для учнів 4-х класів ЗНЗ, упродовж місяця, Т.Жилюк, А.Гандера.
Проведення міських змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки серед учнів 6-8 класів, упродовж місяця, І.Валько, Я.Вацеба, вчителі предмета «Захист Вітчизни».
Подання особових справ юнаків для приписки до міськвійськкомату, директори ЗНЗ, вчителі предмета «Захист Вітчизни», до 10.11.2015р., І.Валько.
Відвідування музею Небесної Сотні (вул. Коновальця, 46), учнями 10-11 класів, упродовж місяця, І.Валько, Я.Вацеба, вчителі предмета «Захист Вітчизни».
Проведення паспортизації гуртків, секцій, студій, клубів, об՚єднань, які діють на базі ЗНЗ та ПНЗ, до 10.11.2015р., І.Валько, Г.Семенцова, керівники закладів, керівники гуртків.
Шкільний турнір з футзалу на «Кубок НФК «Ураган»» серед учнів (5 класи і молодші), фізкультурно-оздоровчий комплекс ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 10.00, з 07.11.2015, Т.Жилюк, вчителі фізичної культури.
Змагання з баскетболу (дівчата) серед збірних команд ЗНЗ, ЗШ № 25, 14.00, 10-13.11.2015, Т.Жилюк, А.Гандера.
Змагання з баскетболу (юнаки) серед збірних команд ЗНЗ, ЗШ № 24, 25, 14.00, 16-20.11.2015, Т.Жилюк, А.Гандера.
Першість міста серед школярів. Змагання з шахів «Біла тура», шаховий клуб «Дебют», 25-27.11.2015, Т.Жилюк, П.Попадинець.
Заходи, присвячені дню пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій, 20-30.11.2015, С.Уварова, заступники директорів шкіл з виховної роботи, оргкомітети.

01 листопада 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
НЕДІЛЯ,
01 листопада
Теренова гра «Листопадовий зрив», 14.00, Вічевий майдан, О.Румак.

02-08 листопада 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
листопада
	Урочисте відкриття шкільного турніру з футзалу на «Кубок НФК «Ураган»» серед учнів (5 класи і молодші), коледж фізичного виховання, 15.00, Н.Микула, Т.Жилюк, вчителі фізичної культури.
середа,

04 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з географії.
четвер, 
05 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури.
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з польської мови та літератури, ЗШ № 3, 9.00, Л.Савка, А.Рудак, С.Долгова.
3. Семінар-практикум практичних психологів ЗНЗ. Використання інтерактивних ігор та вправ у роботі з молодшими школярами та підлітками, 14.00, ЗШ № 28, Г.Семенів.
4. Літературний вечір. Вручення літературної премії ім.Я.Дорошенка, 16.00, ЦПВ ім. С.Бандери; запрошуються двоє вчителів української мови і літератури з кожного ЗНЗ, Г.Дорошенко, Г.Савченко.
п’ятниця,
листопада
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з екології, ЗШ № 15, І.Джус, О.Гавриляк, В.Бойчук. 
СУБОТА,
07 листопада
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з історії, ЗШ № 19, І.Валько, Л.Руда, М.Білоокий.

09-15 листопада 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
09 листопада
Загальноміське свято до Дня української писемності і мови «Слово – не полова, язик – не помело» (за мотивами п’єси М.Куліша «Мина Мазайло»), запрошується 1 вчитель та 4 учні з кожного ЗНЗ, 15.00, ЗШ № 19, А.Рудак, Л.Савка, М.Білоокий. 
2. Нагородження учасників та переможців конкурсу міні-проектів (серед учнів 4-5 класів) «Світ, в якому я живу» (запрошуються учасники конкурсу), 14.00, Католицька ЗШ (вул. Василіянок, 17), Л.Руда.
ВівтороК,
листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з правознавства.
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання.
І етап (шкільний) VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка А.Рудак, Л.Савка.
середа,
листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з математики.
Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Психологічні аспекти мовного розвитку у дітей середнього дошкільного віку, 10.00, ДНЗ № 15 «Гуцулочка», І.Рошак.
четвер,
листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з фізики.
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з російської мови, ЗШ № 3, 9.00, А.Рудак, С.Долгова.
ІІ етап учнівської олімпіади з курсу «Основи християнської етики» та ІІ етап конкурсу «Бог-Україна-Родина і я» ЗШ№ 7, 13.00, Л.Савка, М.Попович.
4. Захист мультимедійних проектів загальноміського конкурсу «Андрей Шептицький – апостол єдності і миру», 14.00, гімназія № 2, Л.Руда.
5. Засідання творчої групи вчителів трудового навчання та креслення. Розвивальні можливості шкільного курсу трудового навчання. Підготовка практичного туру ІІ етапу олімпіади з трудового навчання, 14.30, ЗШ № 10, Н.Степаніщенко, Н.Олійник. 
п’ятниця,
13 листопада
	ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з хімії, ПМЛ, І.Джус, О.Гавриляк, М.Бідичак. 
Захист мультимедійних проектів загальноміського конкурсу «Андрей Шептицький – апостол єдності і миру», 14.00, гімназія № 2, Л.Руда.

	Засідання творчої групи вчителів-логопедів. Підбір та розробка матеріалів щодо використання малих фольклорних жанрів у корекційній роботі, 15.00, каб. 125, Т.Кудярська, М.Трохимчук.
СУБОТА,
14 листопада
1. ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, ПНУ ім.В.Стефаника, М.Присяжнюк, Д.Худевич.

16-22 листопада 2015 року
	
День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
листопада
І етап (шкільний) ХІУ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика.
Вівторок,
листопада
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.
ІІ етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка, 9.00, ПМЛ, А.Рудак, Л.Савка. Р.Бідичак.
3. Семінар керівників внутрісадкових методоб՚єднань ДНЗ. Формування духовно-моральної культури дошкільника, 9.00, ДНЗ № 1, П.Лаврів.
4. Майстер-клас для вчителів художньої культури. Гончарство – давній промисел України, 12.00, ЗШ № 4, Н.Степаніщенко, Н.Косован.
5. Нагородження переможців конкурсу на кращий літературний твір про рідне місто, присвячений Покрові Пресвятої Богородиці, 14.30, актова зала ЗШЛ № 23, директори ЗНЗ.
середа,
18 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.
2. Міський семінар вчителів основ здоров’я. Застосування активних та інтерактивних методик на уроках основ здоров’я, 9.00, ШГ № 3, Н.Степаніщенко.
3. Семінар музичних керівників. Народні ігри як засіб музичного виховання дошкільників, 9.00, ДНЗ № 17, П.Лаврів, Л.Соколовська.
4. Заняття школи ППД вихователів. Робота за авторською програмою “Гуцульський орнамент як засіб художньо-естетичного розвитку дітей”, 13.30, ДНЗ № 15, П.Лаврів, Л.Поліщук.
5. Засідання школи педагогічної майстерності з керівниками гуртків з навчання хореографії, які надають платні послуги у ДНЗ. Співпраця музичного керівника та керівника гуртка з хореографії у забезпеченні естетичної та творчої активності дошкільника, 14.00, ЗШС № 6, Л.Чмелик, Т.Онисків, І.Візінська. 
6. Засідання динамічної групи практичних психологів, соціальних педагогів. Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу під час громадського протистояння в державі, 14.30, навчальний кабінет уоін, І.Рошак, методисти ЦППСР (СШ № 11, ЗШ № 12, 18, 24, ЗШЛ № 23, Угорницька ЗШ, Вовчинецька ЗШ, ЗШС № 6, ДНЗ № 4, 14, 28). 
7. Загальноміська науково-практична конференція «Андрей Шептицький – видатний політичний і церковний діяч» до 150-річчя від дня народження, 15.00, ЦПВ ім.С.Бандери, Л.Руда.
8. Спільне засідання творчої групи бібліотекарів та школи молодого бібліотекаря. Буктрейлер – сучасний спосіб популяризації книги, 15.00, ЗШ № 6, У.Чупрунова, Н.Стасюк, Г.Стрільчук, О.Приймачук.
четвер, 
19 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з інформатики.
2. ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з французької мови, гімназія № 2, Л.Чабан, Д.Худевич, Г.Косар.
3. Семінар директорів ЗНЗ. Компетентнісний підхід – базова ідея продуктивного навчання іноземних мов, СШ № 1, 12.00, Н.Микула, П.Ласійчук, Л.Мурга.
4. Засідання ШМВ вчителів математики. Наступність у розв’язуванні текстових задач в початковій та основній школі, 9.00, ЗШ № 7, Т.Скоробогата, І.Процко.
5. Засідання творчої групи вихователів ГПД. Підготовка дидактичного супроводу з використання здоров’язбережувальних технологій на групі продовженого дня, 9.00, ЗШ № 9, О.Сороколіта, Л.Дороніна.
6. Заняття творчої групи вихователів-методистів. Освітні технології у дошкільній освіті, 13.00, навчальний клас уоін, П.Лаврів, І.Палій.
7. Семінар старших медичних сестер ДНЗ. Здійснення медико-педагогічного контролю за руховим режимом вихованців ДНЗ, 14.00, ДНЗ № 22, Л.Чмелик, О.Кльоцка, Р.Возна.
8.Засідання творчої групи вчителів фізичної культури. Впровадження нових технологій навчання в процес викладання фізичної культури, 14.30, СШ № 5, О.Різник, І.Калинюк.
9. Засідання творчої групи вчителів математики. Підготовка дидактичного супроводу до занять факультативу у 8-9 класах з теми «Розв’язування задач з параметрами», 15.00, гімназія № 2, Т.Скоробогата, М.Виноградова.
п’ятниця,
20 листопада
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з географії, ЗШ № 17, Л.Руда, І.Валько, Д.Новікова.
СУБОТА,
21 листопада
	ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з української мови, ЗШ № 16, Л.Савка, А.Рудак, М.Івануляк.





23-29 листопада 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
24 листопада
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з астрономії.
	Засідання творчої групи вчителів природознавства.   Використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у викладанні природознавства в школі (підведення підсумків загальноміського конкурсу учнівських проектів серед учнів 4-5 класів), 15.00, обласний краєзнавчий музей, Л.Руда.

середа,
25 листопада
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з економіки.
ІІ етап (міський) ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, 9.00, гімназія № 2, ЗШ № 26, А.Рудак, Л.Савка, С.Бойчук, Г.Косар, Н.Ільчишин.
Семінар керівників ДНЗ. Якість управління – важливий компонент системи дошкільної освіти, 9.00, ДНЗ № 3, Н.Микула, Л.Чмелик, Р.Палій.
Семінар учителів початкових класів. Формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, 14.00, СШ № 5, О.Різник.
	Спільне засідання ШМВ та творчої групи вчителів інформатики Компетентнісний підхід у навчанні та стандарт шкільної освіти з інформатики, 15.00, ЗШ № 25, Т.Скоробогата, П.Даниляк, С.Микицей.
	Видача реєстраційних бланків, завдань учасникам Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок-осінній-2015», 15.00-16.30 год., каб. 105 уоін, С.Бойчук.
Нарада спеціалістів з охорони праці,15.00. зал засідань, О.Савка, І. Джус.
четвер, 
листопада
Громадське обговорення проекту Програми «Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки», зала засідань уоін,  Н.Микула, П.Ласійчук, С.Уварова, О.Савка.
2. Інструктивно-методична нарада вихователів-методистів. Неперервне вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників ДНЗ, 13.00, навчальний клас уоін, П.Лаврів.
3. VІІІ християнський Форум учнівської молоді «Ви – світло для світу», 14.30, ЗШ № 10, Л.Савка, C.Місюра, Запрошується 1 вчитель та 5 учнів старших класів з кожного навчального закладу.
4. Нарада вчителів предмета «Захист Вітчизни», 10.00, ПМЛ, І.Валько, Я.Вацеба, М.Бідичак.
5. Семінар-практикум вчителів-логопедів. Здоров՚язберігаючі технології в роботі вчителів-логопедів з дітьми логопатами, ЗШС ім. С.Русової, 12.00, Т.Кудярська, О.Гудзь.
6. Майстер-клас «Я працюю так…» (з досвіду роботи приватного підприємця Гаврилів Г.В.), 15.00, ЗШ № 8, П.Ласійчук. С.Бойчук, приватні підприємці.
п’ятниця,
27 листопада
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з правознавства, ЗШ № 15, І.Валько, Л.Руда, В.Бойчук.
2. Засідання ради інформаційно-методичного центру (відповідно до плану проведення), ІМЦ, С.Чехольська, М.Присяжнюк.
3. Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок-осінній-2015», 14.00, ЗНЗ. С.Бойчук,  шкільні координатори.
4. Прийом звітів, конкурсних робіт учасників Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок-осінній-2015», до 16.00, каб. 105 уоін, С.Бойчук, шкільні координатори.
CУБОТА,
28 листопада
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з математики, ШГ № 3, Л.Тацакович, Т.Скоробогата, Л.Іванцев.

30-31 листопада 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
листопада
1. Видача завдань Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи), 15-16 год. ЗШ № 7, П.Ласійчук, І.Процко.
2. Засідання ШМВ вчителів географії «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу», 14.00, ПНУ ім. В.Стефаника, Л.Руда, викладачі географічного факультету ПНУ ім.В.Стефаника.





А.Рудак,
52-21-59

