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ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління освіти і науки 
____________________ Н.Микула
«30» листопада 2015р. 

ПЛАН РОБОТИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА Грудень 2015 РОКУ
Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Атестаційна експертиза ЗШ № 10, 30.11-14.12.2015р., П.Ласійчук, А.Рудак, члени комісії.
Атестаційна експертиза ДНЗ № 34 «Незабудка», до 04.12.2015р., П.Ласійчук, Г.Сич, члени комісії.
Атестаційна експертиза ДНЗ № 4 «Калинова сопілка», 21-31.12.2015р., П.Ласійчук, Г.Сич, члени комісії.
Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДНЗ № 27 «Карпатська казка», 16-17.12.2015р., Н.Микула, члени комісії. 
Щорічна акція «16 днів проти насильства», 25.11.-10.12.2015р., С.Уварова, І.Валько, І.Рошак, Л.Руда.
Тиждень початкової освіти в ЗНЗ, 07-11.12.2015р., П.Ласійчук, С.Бойчук, О.Різник, заступники директорів ЗНЗ.
Всеукраїнський тиждень права в ЗНЗ, 01-15.12.2015р., І.Валько, Л.Руда, члени оргкомітету. 
Літературний конкурс «Різдво моєї душі», 1-23.12.2015, А.Рудак, Л.Савка.
Прийом оперативної інформації про облік дітей і підлітків шкільного віку та неохоплення навчанням,  до 05.12.2015р., Д.Худевич.
Прийом оперативної інформації про відвідування учнями навчальних занять, щопонеділка до 12.00, Д.Худевич.
Оновлення інформації про дітей вимушених мігрантів із зони АТО, до 05.12.2015р., Д.Худевич.
Прийом річних статистичних звітів за 2015 рік щодо організації туристично-краєзнавчої роботи до 11.12.2015р., І.Валько, керівники ЗНЗ.
Прийом звітів про проведену роботу щодо увічнення пам'՚яті захисників України, до 15.12.2015р., І.Валько (каб. 209), директори ЗНЗ.
Прийом щорічних звітних матеріалів «Стан організації харчування учнів» за усіма формами, до 14.12.2015 р., С.Бойчук.
Проведення міського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах та  закладах освіти міста, впродовж місяця, І.Джус.
Прийом звітів про травматизм за 2015рік, до 25.12.2015р., І.Джус.
Формування електронної бази даних осіб, залучених до проведення ЗНО-2016, упродовж місяця, заступники з навчально-виховної роботи ЗНЗ, М.Присяжнюкfile_0.wmf
 


.
Змагання з гандболу серед збірних команд ЗНЗ (дівчата), 08-11.12.2015р., 14.00 год.,ЗШ №24, Т.Жилюк, І.Мельничук, Я.Павленко. 
Змагання з гандболу серед збірних команд ЗНЗ (юнаки), 22-25.12.2015р., 14.00 год., ЗШ №24, Т.Жилюк, І.Мельничук, Я.Павленко.
 II (міський) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва “Олімпійське лелеченя” (5-6 класи), 01-02.12.2015р., 14.00, ЗШ №25, Т.Жилюк, С.Якимів, Я.Павленко.
Змагання «Регбі-5» серед учнів 4-5 класів ЗНЗ, 14.00, 15-18.12.2015р., Т.Жилюк, М.Ярема.
Зустрічі випускників 11-их класів з представниками військових вузів, 07-10.12.2015р., І.Валько, директори ЗНЗ ІІІ ступеня, вчителі предмета  «Захист Вітчизни».
Заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з ВІЛ-СНІДом, 01-04.12.2015р., шкільні оргкомітети.
Загальноміський культурологічний проект «Наше Різдво: від Романа до Йордана» впродовж місяця, С. Уварова, оргкомітет.
Акція в рамках міського проекту «Школа громадянської освіти» «Разом проти корупції» 07-09.12.2015р., С. Уварова, оргкомітет.
Акція  в рамках міського проекту «Школа громадянської освіти»  «Поле правової дії»(згідно з окремим листом) 10.12.2015р., С.Уварова, М.Калин, міська Рада учнівського самоврядування, голови шкільних учнівських комітетів.
Загальноміський новорічно-різдвяний конкурс «Дивосвіт Різдвяного затишку» 22-25.12.2015р., С.Уварова, оргкомітет.
Новорічні свята в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти міста, 24-29.12.2015р., організаційні комітети навчальних закладів. 
Організація передачі Вифлеємського Вогню Миру колективам навчальних закладів Івано-Франківської міської ради, 23–24.12.2015р., ДЮПЦ, О. Румак.
Загальноміські майстер-класи для учнів шкіл міста «Різдвяний затишок оселі» 14-25.12.2015р., МДЕС (вул. Ленкавського), Г.Левицька.
Міський конкурс «Бо прийдуть до тебе три празники в гості!» серед колядницьких гуртів навчальних закладів 23-24.12.2015р., 14.00, актова зала ЗШЛ № 23, С Уварова, оргкомітет.
Благодійні акції міської Ради учнівського самоврядування та міської Ради батьківського самоврядування «Подаруй радість дітям!», «Дорогою святого Миколая» та «Різдвяна свіча милосердя» впродовж місяця, РУС, РБС, ради навчальних закладів, батьківські та учнівські комітети.
Навчальні заняття в міському об’єднанні «Успішний учнівський лідер» впродовж місяця, М.Калин, педагоги-організатори шкіл.
Навчальні заняття для членів шкільних євроклубів в міському європейському клубі учнівської молоді впродовж місяця, ПМЛ, Т. Уварова, педагоги-організатори шкіл.
Тиждень тематичних заходів, присвячених 145 річниці із дня смерті Михайла Вербицького (1815-1870), українського композитора й хорового диригента, священика, автора музики гімну "Ще не вмерла України..." 07-11.12.2015р., заступники директорів шкіл з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів.
Візит делегації директорів партнерських навчальних закладів Новосольського Повіту 01-02.12.2015р., С.Уварова, М.Бідичак, Г.Косар, М.Василик, М.Івануляк, В.Грабовецький, Р.Хромей, Т. Уварова.
Впорядкування інформаційного збірника «Міжнародне партнерство в освіті. 2015» впродовж місяця, С. Уварова, робоча група.
Проведення міського конкурсу серед педагогів-позашкільників «Джерело творчості» 07-12.12.2015р., С. Уварова, Г. Семенцова, оргкомітет.
Міський конкурс на кращу розробку методичного посібника для педагогів-позашкільників 21-30.12.2015р., С.Уварова, Г.Семенцова, оргкомітет.
Прийом заявок для участі в І етапі (міському) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-учасників Малої академії наук 03-17.12.2015р., С. Уварова, оргкомітет.

01-06 грудня 2015

День тижня, дата
Зміст роботи
ВІВТОРОК,
01 грудня
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Шкільні заходи з нагоди всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, шкільні оргкомітети.
	Засідання динамічної творчої групи практичних психологів, соціальних педагогів. Психологічний супровід учасників НВП під час громадського протистояння в державі, навчальний кабінет уоін, 14.30, І.Рошак, методисти ЦППСР (СШ № 11, ЗШ № 4, 12, 18, 23, 24, Угорницька ЗШ, Вовчинецька ЗШ, ЗШС № 6, ДНЗ № 4, 14,28 ).
середа,
02 грудня 


	Інструктивно-методичне заняття щодо організації Всеукраїнської гри «Сокіл»(Джура), запрошується одна особа від ЗНЗ, 9.00, ЗШ № 28, І.Валько, Г.Семенцова, директори ЗНЗ. 

Нарада заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх шкіл І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів та шкіл-садків, 10.00, дитячо-юнацький пластовий центр (вул. Павлика, 10), С.Уварова, І.Валько,                        Ю. Феденько.
Семінар керівників гуртків художньо-естетичного профілю ЗНЗ та ПНЗ (образотворче мистецтво та декоративно-ужиткове мистецтво) в рамках проекту «Дитяча творчість об’єднує націю», 13.00, ЗШЛ № 23, Г.Семенцова, Н.Шаблій.
	Семінар-практикум соціальних педагогів ЗНЗ. Формування ціннісних орієнтацій у сфері дозвілля учнівської молоді, 14.00, ЗШ № 22, О.Сухоребська.
	Засідання творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Розвиток особистості дитини через образне мислення на заняттях з малюнка в контексті розвивального навчання, 15.00, ЗШ № 3, Н.Степаніщенко, Н.Буяк.
ЧЕТВЕР,
03 грудня Міжнародний день інвалідів

Видача подарунків для дітей пільгових категорій до Дня Святого Миколая, уоін, 120 каб., І Рошак (з 8.00 до 12.00).
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, гімназія № 2, Д.Худевич, Л.Чабан, Г.Косар.
Семінар-тренінг для вчителів фізичної культури щодо організації і проведення змагань «Регбі-5», 15.00, ЗШ № 25, Т.Жилюк, М.Ярема.
	Зустрічі керівників навчальних закладів Івано-Франківської міської ради з батьками неповносправних дітей   ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, С.Уварова, керівники навчальних закладів.
п’ятниця,
 04 грудня,


	Заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Шкільні оргкомітети, керівники шкільних гуртків військово-патріотичного виховання.
І етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».

ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з фізики, ЗШ № 4, Л.Тацакович, Т.Скоробагата, М.Семочко.
Поїздка в с.Прилбичі Львівської обл., м.Львів переможців загальноміського конкурсу мультимедійних проектів «Андрей Шептицький – апостол єдності і миру», виїзд о 7.00 год. з вул. Мельника (вхід у меморіальний сквер), Л.Руда, І.Валько.
Засідання організаційного комітету культурологічного проекту «Наше Різдво:  від Романа до Йордана» 13.30, зал засідань управління освіти і науки, С. Уварова, члени оргкомітету.
Засідання творчої групи вчителів фізичної культури ЗНЗ, 14.00, ЗШ №17, О.Різник, Т.Жилюк, Я.Павленко.
Семінар учителів музичного мистецтва. Майстер-клас роботи з хором «Червона калина» Будинку культури села Вовчинець, 16.00, ЗШ № 10, Г.Семенцова, В.Єрмакова.
Прийом статистичних звітів та тематики звернень за І-ий семестр 2015-2016н.р. практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ, І.Рошак, Г.Семенів.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень за І-ий семестр 2015-2016н.р. соціальних педагогів ЗНЗ,  О.Сухоребська.
СУБОТА,
05 грудня, 
Міжнародний день волонтерів
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, ЗШ № 21, Д.Худевич, Л.Чабан, О.Чопик.
	Міські змагання з військово-прикладних видів спорту для учнів 10-11 класів, 9.00, ЗШ № 21, І.Валько, директори ЗНЗ, вчителі предмета «Захист Вітчизни».



7-13 грудня 2015

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
07 грудня
Видача подарунків для дітей пільгових категорій до Дня Святого Миколая, уоін, 120 каб., І Рошак.
Творча група керівників гуртків літературного та театрального профілю, 14.00, ШГ № 3, Г.Семенцова, О.Хибінь.
Вівторок,
08 грудня 

	Засідання творчої групи вчителів початкових класів, котрі працюють над темою «Формування культури здоров’я молодших школярів», 14.00, ЗШ № 3, О.Різник, Л.Загрійчук.
	Тренінг для старост 10 класів загальноосвітніх шкіл «Разом проти корупції», 15.00, СШ № 5, Г.Ткачук, Л.Валько, Г.Парамонова, Т.Кнежевіч.

середа,
09 грудня,

	Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Використання елементів арт-терапії у підготовці дітей до навчання у школі, 10.00, ДНЗ № 14 «Кристалик», І.Рошак.
	Нарада педагогів-організаторів загальноосвітніх шкіл та шкіл-садків, 10.00, ЗШ № 10 (вул. Вовчинецька 196 б), С.Уварова, І.Валько, Ю.Феденько.

Засідання колегії управління освіти і науки, 14.00, зал засідань уоін, Н.Микула.
	Творча група керівників хореографічного профілю, 14.00, МЦДЮТ, Г.Семенцова, У.Дуридівка.
Тренінг для старост 11 класів загальноосвітніх шкіл «Разом проти корупції», 15.00, ЗШ № 21, Г.Ткачук, Л.Валько, Г.Парамонова, Т.Кнежевіч.
Ювілейний вечір з нагоди 25-річчя Народного камерного хору «Джерело» міського Будинку вчителя, 16.00, обласна філармонія.
четвер, 
10 грудня,

	ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, ЗШ № 2, 28, Н.Степаніщенко, І.Джус, В.Засідко, В.Підручний.
Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», предмет «Математика», гімназія № 2, Т.Скоробогата.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», предмет «Історія», гімназія № 2, Л.Руда.
Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності ПНЗ «Джерело творчості». Номінація «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва», 13.00, МЦТТУМ, Г.Семенцова, І.Мних.
Семінар-практикум практичних психологів ЗНЗ. Змістові домінанти психолого-педагогічного семінару як форми психологічної просвіти вчителів, 14.00, ЗШ № 16, Г.Семенів.
Відкрите засідання творчої групи бібліотекарів ЗНЗ. Презентація шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», 14.00, УГ № 1, У.Чупрунова, Т.Пірус, Г.Стрільчук.
	Заняття творчої групи вихователів. ППД з патріотичного виховання, 14.00, навчальний клас уоін, П. Лаврів, А. Зубрицька.
	Шкільні заходи з нагоди Міжнародного дня прав людини                        ЗНЗ, учнівські комітети, педагоги-організатори.
	Акція в рамках міського проекту «Школа громадянської освіти» «Поле правової дії» в школах міста, педагоги-організатори, учнівське самоврядування.
	Засідання координаційної ради управління освіти і науки з питань профілактики правопорушень 15.00, зал засідань управління освіти і науки, члени ради.
п’ятниця,
11 грудня
	ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з біології, ЗШ № 21, О.Гавриляк, Д.Худевич, О.Чопик.
	Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності ПНЗ «Джерело творчості». Номінація «Керівник гуртка екологічного та біологічного напрямків», 13.00, МДЕС, Г.Семенцова, Г.Левицька.

СУБОТА,
12 грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з інформатики, ПНУ, Л.Тацакович, Т.Скоробогата.

14-20 грудня 2015
	
День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
15 грудня
	Засідання ШМВ групи продовженого дня. Особливості складання режиму дня різновікової групи продовженого дня, (запрошуються по 1 вихователю від ЗНЗ), 9.00, ЗШ № 22, О.Сороколіта, Н.Блискун.
Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», предмет «Захист Вітчизни», ЗШ № 28, Г.Семенцова.

ІІІ етап (обласний) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ОІППО (вул. Чорновола, 130-а), А.Рудак, Л.Савка.
середа,
грудня
	Здача інформації бібліотечними працівниками за формою «80-А». Розвиток читацьких інтересів, У.Чупрунова, бібліотекарі ЗНЗ, ІМЦ, (каб. 226).
	Засідання школи педагогічної майстерності для керівників гуртків з навчання англійської мови, які надають платні послуги у ДНЗ. Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Іноземна мова», 9.00, ДНЗ № 10, Л.Чмелик, Л.Чабан, О.Гунчак.
	Семінар учителів англійської мови, які викладають у молодшій школі. Розвиток навичок аудіювання та говоріння дітей молодшого шкільного віку. Етапи введення нових слів, 14.00, «Перша ластівка», Л.Чабан.

четвер, 
грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з астрономії, УГ № 1, Л.Тацакович,  Т.Скоробогата, І.Дейчаківський.
Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», предмет «Англійська мова», СШ № 1, Л.Чабан.
ІІ загальноміське свято вишивальниць «Як на Варвари дівчата збирались», конференц-зал готелю «Надія», 15.00, С. Уварова, оргкомітет.
Семінар керівників гуртків екологічного та туристсько-краєзнавчого  профілів. «Організація науково-пошукової роботи учнівської молоді на заняттях секцій МАН», 10.00, МАНУМ, Г.Семенцова, І.Загрійчук.
	Засідання школи молодого вчителя фізичної культури. Структурні компоненти уроку, проведення нетрадиційних уроків, 14.30, ЗШ № 19, О.Різник, Л.Розман.
П’ЯТНИЦЯ,
грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з економіки, ЗШ № 12, Л.Тацакович, Т.Скоробогата, Л.Холоденко.
Загальноміське святкове дійство для дітей пільгових категорій з нагоди дня Святого Миколая, 11.00, Обласна філармонія, С.Уварова, Л. Зваричук, оргкомітет.
Свято Миколая в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти м. Івано-Франківська, організаційні комітети навчальних закладів.

21-27 грудня 2015

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
21 грудня
	Здача узагальненої інформації щодо виконання плану проходження курсової підготовки педагогів при ІФОІППО, ІМЦ, (каб. 226), У.Чупрунова, заступники директорів ЗНЗ (ПНЗ), відповідальні за курсову підготовку.

Вівторок,
22 грудня
	Урочистий початок загальноміського новорічно-різдвяного конкурсу «Дивосвіт Різдвяного затишку» 14.00, гімназія № 2, С. Уварова, оргкомітет.

ІІІ етап (обласний) ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови           ім. П.Яцика, ІОІППО (вул. Чорновола, 130-а), А.Рудак, Л.Савка, С.Бойчук.
середа,
23 грудня
Міський конкурс «Бо прийдуть до тебе три празники в гості!» серед колядницьких гуртів навчальних закладів, 14.00, актова зала ЗШЛ   № 23, С. Уварова, І. Волинська, оргкомітет.
Новорічний ілюзіон для учнів 5-11 класів, обласна філармонія, 15.00, 18.00, педагоги-організатори, батьківські комітети.
четвер, 
24 грудня
Нарада керівників ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста, 13.00, актова зала СШ № 11, Н.Микула.
2. Інструктивно-методична нарада вчителів предмета «Захист Вітчизни», зал засідань уоін, 9.00, І.Валько, Я.Вацеба, Г.Семенцова, вчителі предмета «Захист Вітчизни».
3. Міський конкурс «Бо прийдуть до тебе три празники в гості!» серед колядницьких гуртів навчальних закладів, 14.30, актова зала ЗШЛ № 23, С.Уварова, І. Волинська, оргкомітет.
4. Передача Вифлеємського Вогню Миру навчальним закладам                          м. Івано-Франківська, ЗШЛ № 23, 14.00, О.Румак.
5. Благодійний новорічний ілюзіон для дітей соціально незахищених категорій, 12.00, обласна філармонія, соціальні педагоги шкіл.
6. Новорічний ілюзіон для учнів 5-11 класів обласна філармонія, 15.00, 18.00, педагоги-організатори, батьківські комітети.
субота,
26 грудня
	Проведення І етапу (міського) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-учасників Малої академії наук (оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін) , 10.00, ПМЛ, С. Уварова, оргкомітет.


28-31 грудня 2015

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
грудня
	Новорічний турнір з блискавичної гри у шахи серед учнів ЗНЗ, шаховий клуб «Дебют», 14.00, Т.Жилюк, В.Палагіцький.



