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

Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Атестаційна експертиза ЗШС І ступеня № 6. (наказ від 16.09.2016р. № 329), 17-31.10.2016р., І.Смаль, Н.Микула, С.Бойчук, члени комісії.
Атестаційна експертиза ДЮСШ № 3, 24.10-04.11.2016р., М.Продан, Т.Жилюк, члени комісії.
 Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДЮСШ № 2, 19-21.10.2016р., М.Продан, Т.Жилюк, члени комісії.
Прийом списків педагогів та звітів РВК, до 10.10.2016р., Л.Тацакович, керівники закладів освіти. 
Формування звітів Д-4, Д-6, Д-9, 01.-17.10.2016р., Д.Худевич.
6. Тиждень культури здорового харчування у ЗНЗ м.Івано-Франківська (наказ від 03.09.2015р. № 477), 10-14.10.2016р.,І.Смаль, С.Бойчук, керівники ЗНЗ.
7. Контроль за організацією харчування учнів у ЗНЗ, упродовж місяця, С.Бойчук, Л.Савка.
8. Прийом матеріалів із навчальних закладів для призначення стипендії міської ради, до 01.11.2016р., А.Рудак.
9. Прийом замовлень навчальних закладів на свідоцтва та атестати (звичайні та з відзнакою) для випускників 9-их та 11-их класів ЗНЗ 2016-2017н.р., до 08.10.2016р., А.Рудак.
10. Проведення місячника безпеки щодо використання газу у побуті, впродовж місяця, І.Джус.
11. Проведення місячника щодо запобігання травматизму на залізничному транспорті, впродовж місяця, І.Джус.
12. Проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності, 10-13.10.2016р., І.Джус.
13. Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, впродовж місяця, У.Чупрунова, шкільні бібліотекарі.
14. ХХІ Євхаристійний з’їзд для учнів 8 класів «Ви – світло для світу…», О.Савка.
Відзначення Дня захисника України, свята Покрови та річниці створення УПА, 01-15.10.2016р., М.Продан, І.Валько, І.Микитюк, Д.Скиданчук, міський та шкільні оргкомітети.
Проведення навчальних занять в Івано-Франківській міській школі громадянської освіти для лідерів шкільного учнівського самоврядування, впродовж місяця, М.Калин, М.Продан, І.Микитюк, керівник об’єднання «Успішний учнівський лідер», педагоги-організатори шкіл.
Проведення шкільних вишколів команд-учасників Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), впродовж місяця, шкільні організаційні комітети.
Збір пошукової інформації про учасників  АТО, впродовж місяця, І.Валько, заступники директорів шкіл з виховної роботи.
Змагання з кульової стрільби із пневматичної гвинтівки серед учнів 7-9 класів на кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО», 24-29.10.2016р., СДЮШОР № 1, І.Валько, Д.Скиданчук, Л.Голіневич, Я.Вацеба, А.Хруслов.
Участь учнівської молоді в урочистостях з нагоди 70-річчя Центру професійної підготовки «Електрик» в Новій Солі (Польща), 20-23.10.2016р., М.Продан, М.Василик.
Змагання з футзалу серед збірних команд ЗНЗ (юнаки) на кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО», 04-06.10.2016р., 14.00, спортивні майданчики зі штучним покриттям ЗШ № 10, 18, Т.Жилюк, П.Попадинець.
Змагання «Веселі старти» серед учнів 4-х класів ЗНЗ, 18-20.10.2016р., Т.Жилюк, Д.Скиданчук, Я.Павленко.

01-02 жовтня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
НЕДІЛЯ,
02 жовтня
Свято-зустріч із ветеранами педагогічної праці «Учитель починається з добра», приурочене Дню працівників освіти та людей похилого віку, 15.00, Будинок вчителя (вул. Чорновола, 25), Г.Власійчук.

03-09 жовтня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
03 жовтня
	Засідання методичного об’єднання вчителів географії. Оновлення змісту та форм методичних заходів для підвищення фахового рівня вчителів географії, 15.30, ЗШ № 13 (актова зала), О.Яремко, О.Генза.

Вівторок,
жовтня
	Засідання творчої групи вчителів іноземних мов. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів, 14.30, ІМЦ (читальна зала), Л.Чабан, Л.Радукан.
	Засідання методичного об’єднання вчителів природознавства. Навчально-методичне забезпечення викладання природознавства, 15.00, ЗШ № 3, О.Коротка, Н.Гавадзин.
	Засідання методичного об’єднання вчителів історії. Оновлення змісту та форм методичних заходів для підвищення фахового рівня вчителів історії, 15.30, ЗШ № 4 (актова зала), О.Куцакова, О.Генза.

середа,
05 жовтня
	Інструктивно-методична нарада заступників директорів шкіл з виховної роботи, зал засідань департаменту освіти та науки, 10.00, М.Продан, І.Валько.
Засідання творчої групи соціальних педагогів. Робота соціального педагога з дітьми групи ризику щодо соціально-педагогічної дезадаптації та негативних проявів поведінки,   14.30, ПМЛ (НВК «Школа-гімназія» №3, СШ № 1, ЗШ № 2, 17, 22, 24, Вовчинецька ЗШ, Микитинецька ЗШ), О.Сухоребська.

	Засідання творчої групи вчителів української мови і літератури. Формування і розвиток практичних умінь і навичок на уроках української мови і літератури як умова досягнення учнями комунікативної компетентності, 15.00, НВК «Школа-гімназія №3», Н.Рущак, І.Тугай.
	Засідання творчої групи вчителів інформатики. Використання Google-технологій у діяльності вчителя, 15.00, СШ № 5, О.Солом’яна, С.Микицей.
четвер, 
06 жовтня
1. І етап (шкільний) VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка для 5-11 кл. (за завданнями навчальних закладів; заявки, звіти, зошити на ІІ етап подати до 13.10.2016р, ІМЦ), Н.Рущак.
	Засідання методичного об’єднання вчителів польської мови. Особливості викладання польської мови в умовах компетентнісного підходу, 15.00, ІМЦ (читальна зала), Л.Чабан.

Засідання школи педагогічної майстерності. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач, 15.30, ЗШ № 7, П.Ласійчук.Інструктивно-методична нарада вчителів-логопедів усіх типів навчальних закладів, навчальний кабінет департаменту освіти та науки, 16.00, Т.Кудярська.
	Засідання міської Ради батьківського самоврядування, 17.00, ЗШ № 21, М.Продан, члени ради.
п’ятниця,
жовтня
Міське свято патріотичної пісні, приурочене Дню Захисника України, Дню Українського козацтва та річниці створення УПА, ЦПВ ім. С.Бандери, 13.00, М.Продан, І.Микитюк, Г.Савченко, оргкомітет.
2. Міський конкурс патріотичної пісні, 13.00, ЦПВ ім. С.Бандери, І.Валько, І.Микитюк, Г.Савченко.
3. Нарада заступників директорів із господарської роботи ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ з питань забезпечення організованого початку опалювального сезону, 14.00, СШ № 11, В.Гаргат.

10-16 жовтня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
10 жовтня
Фестиваль футболу (соціальний проект) «Грай на виїзді, грай скрізь», 12.00, стадіон «Юність» (вул. Шухевичів, 21), Т.Жилюк, П.Попадинець.
Відкриття Тижня культури здорового харчування, 15.00, ЗШ № 10, Н.Микула, С.Бойчук, С.Місюра.
Вівторок,
11 жовтня
	Виїзний семінар бібліотечних працівників. Іван Франко. Віхи славетного життя. Верховинський район, с.Криворівня, 7.15, Католицька школа (вул.Василіянок,17), У.Чупрунова, Г.Стрільчук, М.Пуляк.
	Засідання школи молодого вчителя іноземних мов,  Індивідуалізація навчання: врахування особливостей, нахилів та уподобань учнів для підвищення ефективності уроку, 14.00, ЗШЛ № 23, Л.Чабан, Н.Бортник, Г.Філіпчук.

Засідання творчої групи педагогів-організаторів. Самоосвіта педагога-організатора – один з головних ресурсів підвищення професійної компетентності, 14.00, каб.226, ІМЦ, І.Валько, Д.Скиданчук.
Методичні діалоги. Система роботи з обдарованими учнями на уроках біології, 15.00, ЗШ № 3, О.Коротка, Ю.Лицур.
середа,
12 жовтня,

	Засідання творчої групи практичних психологів ПНЗ. Психологічний супровід позашкільної освіти, 14.00, МДЕС, І.Рошак (МЦДЮТ, МЦНТТУМ, МНВК).
Засідання школи молодого вчителя-логопеда. Корекція звуковимови з урахуванням компенсаторних можливостей дитини., ЗШС № 6, 14.30, Т.Кудярська, Л.Савка.

	Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури. Використання ефективних засобів формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури, 15.00, ІМЦ (читальна зала), Н.Рущак, С.Турчин.
	Розширене засідання творчої групи та методичного об’єднання з предмета «Музичне мистецтво». Майстер-клас учителя музичного мистецтва В.Єрмакової «Я роблю так…», 15.00, ЗШ № 28, В.Єрмакова, Н.Косован, І.Микитюк.
четвер, 
жовтня
1. Круглий стіл керівників гуртків з навчання англійської мови, які надають платні послуги у ДНЗ. Планування роботи гуртка з англійської мови на основі робочої програми, 14.00, зал засідань департаменту освіти та науки, Л.Чмелик, Л.Чабан, О.Гунчак.
2. Засідання творчої групи практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 14.30, ЗШ №4, (УГ№1, ПМЛ, ЗШ № 3, 15, 17, 24, СШ№11, Католицька школа), Г.Семенів.
3. Науково-теоретично-практичний семінар. Основні складові їжі та їх значення для організму, 15.00, зал засідань департаменту освіти та науки, Н.Микула, С.Бойчук.
СУБОТА,
15 жовтня
Турнір юних географів, 10.00, ЗШ № 18, О.Генза.


17-23 жовтня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
17 жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з польської мови і літератури, Л.Чабан.
2. Інструктивно-методична нарада школи молодого вчителя. Ефективний урок географії: цілі, форми роботи, шляхи реалізації, 15.30, навчальний кабінет департаменту освіти та науки, О.Генза, В.Римар.
Вівторок,
18 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з екології, І.Джус.
2.	Засідання методичного об’єднання інструкторів з фізичної культури. Інноваційні оздоровчі технології, практика їх використання в умовах ДНЗ, 9.00, ДНЗ № 4, Л.Чмелик, Г.Скиба, Г.Калиняк.
3. Поетична візія для старшокласників міста «Франковими стежками в Станіславі», гімназія № 2, 15.00, запрошуються по 1 вчителю української мови та літератури та 4 учнів СШ № 5, 11, ПМЛ, ЗШ № 3, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 25, ШГ № 3, А.Рудак, Н.Рущак, А.Дебрівська.
4. Нарада керівників методичних об’єднань класних керівників ЗНЗ. Формування життєво компетентної особистості, свідомого громадянина України: моделі, прийоми, методи, завдання, 15.00, зала засідань департаменту освіти та науки, М.Продан, І.Валько, Д.Скиданчук.
Інструктивно-методична нарада школи молодого вчителя. Ефективний урок історії: цілі, форми та методи роботи, шляхи реалізації, 15.30, навчальний кабінет департаменту освіти та науки, О.Генза.
середа,
19 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, О.Солом’яна.
2. Виїзний семінар педагогів-організаторів та вчителів «Захисту Вітчизни» «У глиб віків вдивляюся я знову…»,, (Музей Небесної Сотні, музей воїнів-афганців, меморіальний комплекс «Дем՚янів Лаз», ПЗОВ «Лімниця»), 8.30, вул. Мельника (вхід у Меморіальний сквер), М.Продан, І.Валько, Д.Скиданчук, І.Микитюк.
3. Семінар вихователів. Актуальні проблеми дошкільної освіти та сучасні тенденції її розвитку, 9.00, ДНЗ № 19 “Троянда”, П.Лаврів, С.Матійчик.
4. Засідання творчої групи практичних психологів ДНЗ. На допомогу вихователям та батькам щодо організації роботи із дітьми, які мають порушення емоційної сфери, 14.30, ДНЗ № 4 "Калинова сопілка"(ДНЗ № 1, 2, 6, 14, 15, 19, 22, 33, 36, УМВС), І.Рошак.
5. Засідання творчої групи вчителів фізики. Навчально-дослідницька діяльність: мотивувати, навчити, підтримати, 15.00, ЗШ № 22, О.Солом’яна, Л.Мельник.
6. Засідання творчої групи вчителів математики. Інноваційний урок математики, 15.00, СШ №5, каб.20, М.Присяжнюк, І.Дудій, М.Виноградова.
7. Інструктивно-методична нарада школи молодого вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури. Сучасний урок: пошук та інновації, 15.00, ІМЦ (читальна зала), Н.Рущак, Г.Кісіль.
8. Нарада з питань організації та проведення підготовчих занять до школи з дітьми 5-річного віку. Запрошуються вчителі початкових класів із ЗШ № 6, шкіл із приміських сіл, 15.00, зала засідань департаменту освіти та науки, С.Бойчук, Г.Сич, І.Рошак, Т.Кудярська, З.Галас, П.Лаврів.
четвер, 
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, Л.Чабан.
Виїзна нарада керівників ДНЗ, І.Смаль, Г.Сич.
Спільне засідання творчої групи та школи молодого вихователя груп продовженого дня. Становлення молодого вихователя – основа розвитку освіти, 9.00, ЗШ № 25, З.Галас, Н.Фреїк.
4. Нарада директорів позашкільних навчальних закладів. Про підсумки організації початку нового навчального року та формування мережі ПНЗ на 2016-2017н.р., ДЮСШ № 2, 10.00, М.Продан, А.Гандера, І.Валько, І.Микитюк, Д.Скиданчук. 
5. Семінар-практикум практичних психологів ЗНЗ. Портрет професіонала, Вовчинецька ЗШ, 14.00, Г.Семенів.
6.  Засідання творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Розвиток творчої компетентності учнів засобами образотворчого мистецтва, 15.00, ЗШ № 3, Н.Степаніщенко, Н.Буяк.
7. Засідання школи педагогічної майстерності. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач, 15.30, ЗШ № 7, П.Ласійчук.
8. Зустріч з головами батьківських комітетів 1-их класів щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в початковій школі, 16.00, ЗШЛ № 23, І.Смаль, Н.Микула, С.Бойчук.
п’ятниця,
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з історії, О.Генза.
Семінар музичних керівників. Провідні принципи та вимоги до організації музичних свят та розваг, 9.00, ДНЗ № 22 “Світанок”, П.Лаврів, Л.Соколовська.
3. Прийом заявок на участь учнів 1-11 класів у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок-осінній - 2016», 9.00-16.00, каб.105, С.Бойчук.
4. XVІІ загальноміська звітно-виборна конференція учнівського самоврядування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Івано-Франківської міської ради, 13.00, ЗШЛ № 23, М.Продан, міська РУС, оргкомітет.
5. Турнір юних економістів, 14.00, гімназія № 2, П.Ласійчук, А.Шевлюк.

24-30 жовтня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з російської мови і літератури, Н.Рущак.
Вівторок,
25 жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з хімії, І.Джус.
Проходження педагогічної практики слухачів курсів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (вчителів математики, керівників гуртків з предмета). Спецкурс «Активізація розумової діяльності, розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики», 9.30, СШ №11, М.Присяжнюк, М.Починок.
Загальноміське літературно-музичне свято для педагогів ДНЗ «Місто Франкове», 10.00, ДНЗ № 23 «Дударик», П.Лаврів, Л.Соколовська.
Конкурс «Вчитель року-2017» конкурсне випробування «Урок», УГ № 1, ЗШ № 25, ЗШ № 26, ЗШ № 28, О.Савка, П.Ласійчук, З.Галас, О.Солом’яна, І.Микитюк.
середа,
жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з французької мови, Л.Чабан.
2. Семінар вихователів-методистів. Використання інтегрованого підходу до організації освітнього процесу з дітьми раннього віку, 9.00, ДНЗ № 3 “Бджілка”, П.Лаврів., Н.Щулькіна.
3. Семінар-практикум. Комплекс заходів, організація та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в урочний та позаурочний час з учнями основної школи ЗШ № 10, Т.Жилюк, Д.Скиданчук, Я.Павленко, учителі фізичної культури ЗШ № 10.
4. Конкурс «Вчитель року-2017», конкурсне випробування «Урок», УГ № 1, ЗШ № 25, ЗШ № 26, ЗШ № 28, О.Савка, П.Ласійчук, З.Галас, О.Солом’яна, І.Микитюк.
5. Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Еклектичні підходи до розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку, 10.00, ДНЗ № 28 "Квітка Карпат", І.Рошак.
6. 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, І.Микитюк, Д.Скиданчук, члени координаційної ради.
четвер, 
жовтня
1. Нарада керівників загальноосвітніх навчальних закладів, СШ№11, 14.00, І.Смаль, Н.Микула.
2. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з географії, О.Генза.
3. Засідання методичного об’єднання інструкторів з фізичної культури. Інноваційні оздоровчі технології, практика їх використання в умовах ДНЗ, 9.00, Л.Чмелик, Г.Скиба, Г.Калиняк.
4. Засідання творчої групи вчителів основ здоров’я. Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки, 15.00, НВК «Школа-гімназія № 3», Н.Степаніщенко, Н.Кукурудз.
5. Конкурс «Вчитель року-2017», конкурсне випробування «Урок», УГ № 1, ЗШ № 25, ЗШ № 26, ЗШ № 28, О.Савка, П.Ласійчук, З.Галас, О.Солом’яна, І.Микитюк.
6. Засідання творчої групи вчителів-логопедів – підбір та розробка матеріалів щодо використання ігор та вправ зі звуками під час корекції мовлення, ЗШ № 18, 16.00, Т.Кудярська, В.Куртяк.
п’ятниця,
28 жовтня
	Виїзний семінар. Стежками Верховинщини. Формування природознавчої компетентності учнів молодшого шкільного віку, Н.Микула, С.Бойчук, П.Ласійчук.
	Зустріч із Є.Пірог, організатором Всеукраїнського проекту «Додай читання» у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, 12.00, ЗШ № 6 (актова зала), У.Чупрунова, Н.Стасюк, бібліотекарі ЗНЗ.










