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Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Контроль за організованим закінченням 2015-2016н.р., впродовж місяця, Н.Микула, спеціалісти.
Тематичне інспектування «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти за освітньою лінією «Мовлення дитини», 16-20.05.2016р., Н.Микула, Г.Сич, комісія. 
Контроль за проведенням ДПА в 4-х (12-21.05.2016р.), 11-х класах (20.05.2016р.), відповідно до розкладу ДПА, Н.Микула, спеціалісти.
Видача документів про освіту (свідоцтва, атестати), до 26.05.2016р., А.Рудак.
Подання списків учнів, котрі претендують на нагородження медалями, та матеріалів на нагородження медалями випускників 11-х класів за особливими умовами (звільнені за станом здоров՚я, переможці олімпіад, конкурсів), до 05.05.2016р., А.Рудак.
Подача характеристик для присвоєння звання «Учень року – 2016», до 10.05.2016р., А.Рудак, керівники ЗНЗ.
Подання уточненого замовлення на атестати особливого зразка, витягу з протоколу спільного засідання педради та ради школи і відомостей з оцінками за 10-й та 11-й клас претендентів на нагородження медалями, до 27.05.2016р., А.Рудак, керівники ЗНЗ.
Реєстрація осіб, котрі забезпечуватимуть проведення ЗНО-2016 в пунктах тестування впродовж червня 2016 року, до 20.05.2016р., М.Присяжнюк.
Погодження та затвердження навчальних планів ЗНЗ на 2016-2017н.р., погодження тижневого навантаження педагогічних працівників, до 31.05.2016р., І.Смаль, Н.Микула.
Формування замовлення підручників для учнів 8-х класів, до 18.05.2016р., У.Чупрунова, заступники директорів закладів освіти з навчально-виховної роботи.
Інвентаризація фонду шкільних підручників у ЗНЗ, упродовж місяця, У.Чупрунова, шкільні бібліотекарі.
Урочисті збори з нагоди вручення випускникам 11 класів атестатів про повну загальну середню освіту, 28.-29.05.2016р., керівники ЗНЗ.
Контроль за організацією харчування учнів у ЗНЗ, упродовж місяця, керівники ЗНЗ, С.Бойчук.
Контроль за організацією роботи груп підготовки дітей, котрі не відвідують ДНЗ, до навчання у школі, впродовж місяця, С.Бойчук.
Робота загальноміського консультпункту для батьків «Дитина йде до школи», щоп’ятниці, 14.00-16.00, департамент освіти та науки, С.Бойчук, І.Рошак, Т.Кудярська.
День відкритих дверей для майбутніх першокласників. Знайомство з першою вчителькою, впродовж місяця, керівники ЗНЗ, С.Бойчук.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ за 2015-2016 н.р., до 11.05.2016р., І. Рошак, Г.Семенів.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень соціальних педагогів ЗНЗ за 2015-2016 н.р., до 11.05.2016р., О.Сухоребська.
Оновлення списків дітей ДНЗ та ЗНЗ, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО, до 11.05.2016р., І. Рошак, О.Сухоребська.
Прийом звітів про результати психологічних досліджень дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, до 11.05.2016р., І.Рошак.
Прийом звітів про результати психологічних досліджень рівня адаптації учнів 4-х класів до нових умов навчання в школі, до 06.05.2016р., І. Рошак, О.Сухоребська.
Прийом звітів учителів-логопедів про результати проведеного обстеження рівня мовного розвитку дітей та про проведену методичну роботу в навчальних закладах, 30-31.05.2016р., каб. 125 департаменту освіти і науки, Т.Кудярська. 
Конкурсні випробування вступу в заклади нового типу: 
УГ № 1 (укр. мова – 30.05.2016р., 10.00; математика – 31.05.2016р., 10.00);
Гімназія № 2 (укр. мова – 30.05.2016р., 10.00; математика – 31.05.2016р., 10.00; конкурсні випробування в 3, 4, 5, 6, 7 класи гімназії – укр. мова – 30.05.2016р., 12.00; математика – 31.05.2016р., 12.00).
Свято Матері в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах «Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ!» 06-08.05.2016р., оргкомітети навчальних закладів.
Проведення підсумкової атестації випускників позашкільних навчальних закладів на право отримання свідоцтва про позашкільну освіту, впродовж місяця, директори позашкільних навчальних закладів.
Урочисте вручення свідоцтв про позашкільну освіту, 23-27.05.2016р., директори позашкільних навчальних закладів.
Ушанування пам’яті загиблих в роки ІІ світової війни, 01-10.05.2016р., І. Валько, організаційні комітети навчальних закладів.
Організація літнього оздоровлення та відпочинку учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, упродовж місяця, І.Валько, Ю.Феденько,  керівники навчальних закладів, класні керівники, голови класних батьківських комітетів.
Подача уточненої інформації про функціонування літніх пришкільних таборів, до 05.05.2016р., на електронну скриньку департаменту освіти та науки, згідно з формою, І.Валько, керівники ЗНЗ.
Відзначення 354-ї річниці з дня надання місту Івано-Франківську (Станіславу) Магдебурзького права, 04-08.05.2016р., І.Смаль, оргкомітет, керівники навчальних закладів.
Загальноміський конкурс учнівських промороликів «Мій Івано-Франківськ (нагородження переможців – 06.05.2016р., 16.00год, Театр кіно «Люм’єр»)», 01-06.05.2016р., І.Валько, Ю.Феденько, оргкомітет.
Конкурс учнівських рефератів з програми навчального курсу «Історія Івано-Франківська», 04-06.05.2016р., 15.00-17.00, ЦПВ ім. С. Бандери, І.Валько, Г.Савченко, оргкомітет. 
Загальноміський конкурс методичних розробок уроку, сценарію позаурочного заходу, присвяченого Дню Івано-Франківська, 04-09.05.2016р., департаменту освіти та науки, І.Валько, Ю.Феденько, заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи.
Тематичні години класного керівника в 1-11 класах «Я люблю тебе, місто Франкове!..», 04-05.05.2016р., керівники закладів освіти.
Фотовиставка робіт юних фотографів «Місто для дітей» (урочисте відкриття 05.05.2016р. о 10.30),театр кіно «Люм՚єр», І.Мних, Н.Степаніщенко.
ХVІ загальноміська виставка-конкурс робіт гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста «Карпатський дивосвіт», 05-30.05.2016р. (відкриття виставки 05.05.2016р., об 11.00), Міський будинок вчителя (вул. Чорновола, 25), А.Власійчук, А.Дем՚янчук.
Святково-розважальні програми в мікрорайонах міста «Рідному місту і рідній матусі присвячується…», 05-13.05.2016р., 15.00, Л.Зваричук, педагоги-організатори Клубів дозвілля дітей за місцем проживання.
Заходи з нагоди Дня Героїв, 20-24.05.2016р., директори закладів освіти.
Чемпіонат України «Олімпійські надії» зі спортивної гімнастики, 03-07.05.2016р., Л.Голіневич, Т.Жилюк.

02-08 травня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
середа,
04 травня
	Нарада заступників директорів шкіл із виховної роботи, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Валько, Ю.Феденько.
Вернісаж юних художників – учнів гуртків і студій навчальних закладів – «Я малюю рідне місто...», площа Міцкевича, Н.Степаніщенко.

четвер, 
05 травня
Державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів та зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, Українська гімназія № 1, НВК «Школа-гімназія № 3», ЗШ № 17, ЗШ № 19, ЗШЛ № 23, ЗШ № 24, ЗШ № 25, ЗШ № 28. І.Дейчаківський, Г.Шевчук, Д.Новікова, М.Білоокий, М.Василик, І.Мельничук, С.Якимів, В.Підручний, М.Присяжнюк.
Урочисте відкриття дошкільного навчального закладу №35 «Вишиванка», 11.00, І.Смаль, Н.Кучеренко.
3. Міська олімпіада з історії міста Івано-Франківська та загальноміська зустріч міського голови і директора департаменту освіти та науки з педагогами-викладачами курсу «Історія Івано-Франківська», 14.00, зала засідань міськвиконкому, І.Валько, оргкомітет.
п’ятниця,
06 травня
Урочисте підняття прапора міста Івано-Франківська в навчальних закладах, керівники закладів освіти.
	Інтерактивна гра серед учнів 8-х класів «Таємниці Станиславівської фортеці», 15.00, ЗШ № 7, І.Валько, оргкомітет.
СУБОТА,
07 травня
Урочиста хода: площа І.Франка – вул. Незалежності – вул. Вітовського – вул. Шеремети – площа Ринок, 10.30-11.00, І.Смаль, Н.Микула, керівники ЗНЗ.
Показові виступи та міські змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів 10-11 класів, майстер-класи з надання медичної допомоги, 11.00, вул. Незалежності (поблизу готелю «Надія»), І.Валько, Я.Вацеба, В.Мазюков, В.Холоденко, В.Яровий.
Змагання зі стрітболу серед учнів ЗНЗ, 11.00-15.00, ЗШ № 3, 24, 25, Т.Жилюк.
Гала-концерт ХІУ дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької», 14.00, пл. Ринок, Н.Микула, Ю.Феденько, І.Волинська.
Загальноміське дитяче свято «Цвіт талантів Івано-Франківська» та патріотична гра-квест «Моє місто – частина України», 17.00, пл. Ринок, Л.Зваричук.
НЕДіЛЯ,
08 травня
1. Пісенний флеш-моб шкільних хорів «Пісні про Івано-Франківськ» (за участю шкільних хорів), 14.30, пл. Ринок, С.Уварова, Ю.Феденько. 

09-15 травня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
10 травня
	Засідання творчої групи інструкторів із фізкультури дошкільних навчальних закладів, 14.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, Л.Чмелик, Г.Скиба.

середа,
11 травня
Державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів та зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Гімназія № 2, ЗШЛ № 23, ЗШ № 28. Г.Косар, М.Василик, В.Підручний, М.Присяжнюк.
ЧЕТВЕР,
12 травня
	Виїзний семінар бібліотекарів ЗНЗ. До витоків літературної спадщини Каменяра, с. Нагуєвичі Львівської обл., 7.30, виїзд від Католицької ЗШ (вул. Василіянок, 17), У.Чупрунова, О.Кучеренко, Г.Стрільчук.
2. Засідання колегії управління освіти і науки, 14.00, зала засідань уоін, Н.Микула, члени колегії, запрошуються директори ЗНЗ, які подавали претендентів на конкурс «Учень року – 2016» для їх представлення.
п’ятниця,

13 травня
1. Державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів та зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, Українська гімназія № 1, гімназія № 2, НВК «Школа-гімназія № 3», ЗШ № 21, ЗШ № 24, ЗШ № 25, І.Дейчаківський, Г.Косар, Г.Шевчук, О.Чопик, І.Мельничук, С.Якимів, М.Присяжнюк.
2. Нарада спеціалістів з охорони праці, зала засідань департаменту освіти та науки, 14.00, О.Савка, І.Джус.
СУБОТА,
14 травня
ХХ Євхаристійний з’їзд учнівської молоді “Ви – світло для світу” (формування колони з 9.00 до 9.30), вул. Тисменицька, біля АС-4, Н.Микула, Л.Савка.
НЕДіЛЯ,
травня
1.  «Карпатські візерунки» – міський відкритий фестиваль хореографічного мистецтва, обласна філармонія, МЦДЮТ, І.Волинська.  

16-22 травня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
16 травня
	Засідання динамічної групи практичних психологів, соціальних педагогів «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу під час громадського протистояння в державі», 13.30, навчальний кабінет департаменту освіти та науки, І.Рошак, методисти ЦППСР (ЗШ № 3, 12, 18, 25, СШ № 11, ЗШЛ № 23, Угорницька ЗШ, ЗШС № 6, ДНЗ № 4, 14, 28).

Вівторок,
17 травня
Нарада начальників пришкільних таборів, 15.00, СШ № 11, І.Валько, члени координаційної ради департаменту освіти та науки з питань літнього оздоровлення та відпочинку.   
СЕРЕДА,
18 травня
	Інструктивно-методична нарада соціальних педагогів, 15.00, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Рошак, О.Сухоребська.
Презентаційний семінар. Формування предметних компетентностей в учнів молодшого шкільного віку за участю науковців та авторів підручників для 1-4 класів, 14.30, СШ № 11, запрошуються усі вчителі 1- 4 класів, С.Бойчук.

Нарада педагогів-організаторів шкіл, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Валько, Ю.Феденько.
ЧЕТВЕР,
19 травня
1. Нарада вчителів предмета «Захист Вітчизни», 9.00, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Валько, Я.Вацеба.
2. Нарада керівників дошкільних навчальних закладів, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Смаль, Н.Микула, Г.Сич.
3. Засідання творчої групи вчителів фізичної культури. Підготовка матеріалів до методичного вісника, 10.00, ЗШ № 17, Т.Жилюк, Я.Павленко, І.Калинюк.
4. Інструктивно-методична нарада практичних психологів ЗНЗ,  15.00, ЗШ № 4, І.Рошак, Г.Семенів.

23-29 травня 2016 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
24 травня
	Підсумкове засідання керівників творчої групи та школи молодого вихователя групи продовженого дня, 9.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, Н.Фреїк, С.Бойчук.
СЕРЕДА,

травня
1. Загальноміське свято «Ми – надія твоя, Україно», 14.00, актова зала ПНУ ім. В.Стефаника, І.Смаль, Н.Микула.                                                                                                                                                                         
п’ятниця,
27 травня
1. Свято «Останній дзвоник», керівники закладів освіти.



