Від 28.11.2016р. № 02-5/2798				ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор департаменту освіти та науки 
____________________ І.Смаль
«28» листопада 2016р. 

ПЛАН РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА Грудень 2016 РОКУ
Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

1. Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ЗШ № 10, 01-02.12.2016р., Н.Микула, А.Рудак, члени комісії.
2. Атестаційна експертиза СШ № 1, 05.12. до 19.12.2016р., Н.Микула, А.Рудак, члени комісії.
3. Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДНЗ № 34 «Незабудка», до 02.12.2016р., Н.Микула, члени комісії.
4. Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДНЗ № 4 «Калинова сопілка», 21.12.2016р., Н.Микула, члени комісії.
5. Контроль за організацією діяльності груп дітей старшого дошкільного віку з підготовки до навчання у школі, на базі навчальних закладів (ЗШ № 6, школи приміських сіл), упродовж місяця, С.Бойчук.
6. Контроль за організацією харчування учнів у ЗНЗ, упродовж місяця, С.Бойчук.
7. Щорічна акція «16 днів проти насильства», 25.11.-10.12.2016р., М.Продан, І.Валько, І.Рошак, О.Генза.
8. Всеукраїнський тиждень права в ЗНЗ, 05-10.12.2016р., І.Валько, О.Генза, керівники закладів освіти. 
9. Прийом оперативної інформації про облік дітей і підлітків шкільного віку та неохоплення навчанням, до 05.12.2016р., Д.Худевич.
10. Оновлення інформації про дітей вимушених мігрантів із зони АТО, до 10.12.2016р., Д.Худевич.
11. Подання інформації про стан комп՚ютеризації закладу освіти, до 12.12.2016р., Д.Худевич.
12.Тренувальні збори з підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, упродовж місяця, вчителі-предметники, методисти ІМЦ.
13. Формування електронної бази даних осіб, залучених до проведення ЗНО-2017,  1.12 -10.12.2016р., М.Присяжнюк, заступники директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ.
14. Апробація тестових завдань (згідно з окремим графіком), 12.12-14.12.2016р., М.Присяжнюк, керівники УГ №1, ПМЛ, СШ №5, СШ №11, ЗШЛ №23, ЗШ №10.
15. Прийом річних статистичних звітів за 2016 рік щодо організації туристично-краєзнавчої роботи до 11.12.2016р., І.Валько, керівники ЗНЗ.
16. Прийом звітів про проведену роботу щодо увічнення пам'՚яті захисників України, до 17.12.2016р., І.Валько (каб. 209), директори ЗНЗ.
17. Прийом щорічних звітних матеріалів «Стан організації харчування учнів» за усіма формами, (період 15.09.-15.12.2016р.), до 15.12.2016 р., С.Бойчук (каб. 105).
18. Проведення міського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах та  закладах освіти міста, впродовж місяця, І.Джус.
19. Прийом звітів про травматизм за 2016рік, до 23.12.2016р., І.Джус.
20. Змагання з гандболу серед збірних команд ЗНЗ (дівчата), 06-09.12.2016р., 14.00, ЗШ №24, Т.Жилюк, І.Мельничук, Я.Павленко. 
21. Змагання з гандболу серед збірних команд ЗНЗ (юнаки), 20-23.12.2016р., 14.00, ЗШ №24, Т.Жилюк, І.Мельничук, Я.Павленко.
22.  II (міський) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва “Олімпійське лелеченя” (5-6 класи), 01-02.12.2016р., 14.00, ЗШ №25, Т.Жилюк, С.Якимів, Я.Павленко.
23. Змагання «Регбі-5» серед учнів 4-5 класів ЗНЗ, 14.00, 14-16.12.2016р., Т.Жилюк, М.Ярема.
24. Новорічний турнір з блискавичної гри у шахи серед учнів ЗНЗ, шаховий клуб «Дебют», 14.00, 26-28.12.2016р., Т.Жилюк, В.Палагіцький.
25. Заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з ВІЛ-СНІДом, 01-03.12.2016р., шкільні оргкомітети.
26. Проведення уроків Мужності, присвячених Революції Гідності та Дню ЗСУ, 01-06.12.2016р., керівники закладів освіти, вчителі «Захисту Вітчизни».
27. Виставка портретів учасників АТО «Захисники» (автор В.Безрукий), з 01 до 20.12.2016р., ЦПВ імені С.Бандери, Г.Савченко, Спілка учасників АТО.
28. Фотовиставка та зустріч із учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС «Чорнобиль стукає в наші серця», 14-25.12.2016р., ЦПВ імені С.Бандери, О.Школьна, Н.Остапчук, Н.Кайдаш, Союз «Чорнобиль».
29. Загальноміський новорічно-різдвяний конкурс «Дивосвіт Різдвяного затишку» 05-10.12.2016р., Будинок вчителя, М.Продан,А.Власійчук, І.Микитюк, заступники директорів з виховної роботи.
30. Новорічні свята в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти міста, 26-30.12.2016р., організаційні комітети навчальних закладів. 
31. Благодійна акція РУС «Дорогою Святого Миколая», 19-25.12.2016р., ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, М.Калин.
32. Загальноміські майстер-класи для учнів шкіл міста «Різдвяний затишок оселі» 12-23.12.2016р., МДЕС (вул. Ленкавського), Г.Левицька, педагоги-організатори шкіл.
33. Міський конкурс «Бо прийдуть до тебе три празники в гості!» серед колядницьких гуртів навчальних закладів 21-22.12.2016р., 13.00, актова зала ЗШ № 15, М.Продан, В.Бойчук, І.Микитюк, оргкомітет.
34. Навчальні заняття в міському об’єднанні «Успішний учнівський лідер», упродовж місяця, М.Калин, педагоги-організатори шкіл.



01-04 грудня 2016

День тижня, дата
Зміст роботи
ЧЕТВЕР,
01 грудня
Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом

ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, ЗШ № 13, Д.Худевич, Л.Чабан, О.Драпак.
Науково-практичний семінар керівників дошкільних навчальних закладів. Організація роботи дошкільного закладу щодо формування комунікативної компетенції у вихованців, 9.00, ДНЗ №36, Н.Микула, О.Савка, Л.Чмелик, О.Зелінська.
Духовна світлиця, 10.00-12.30, ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, С.Сміх.
	Семінар-практикум практичних психологів ЗНЗ. Психологічний супровід індивідуального навчання, 14.00, ЗШ № 8, Г.Семенів.
	Круглий стіл до 25-річчя (1991 р.) Всеукраїнського референдуму щодо підтвердження Акту проголошення незалежності України, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, М.Нагірний.
п’ятниця,
02 грудня,


	ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з фізики, ЗШ № 4, Л.Тацакович, О.Солом՚яна, М.Семочко.
Зустріч із учасниками АТО «Захисники», 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, Н.Сербин, Спілка учасників АТО.

СУБОТА,
03 грудня Міжнародний день інвалідів

ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, ЗШ № 16, А.Рудак, Н.Рущак, М.Івануляк.
	Міські змагання з військово-прикладних видів спорту для учнів 10-11 класів, 8.45, ЗШ № 21, І.Валько, О.Чопик, директори ЗНЗ, вчителі предмета «Захист Вітчизни».

05-11 грудня 2016

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
05 грудня
Міжнародний день волонтерів
Прийом статистичних звітів, тематики звернень практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ за І семестр 2016-2017 н.р., І. Рошак, Г.Семенів.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень соціальних педагогів ЗНЗ за І семестр 2016-2017 н.р., О.Сухоребська.
Семінар вчителів трудового навчання та креслення. Формування життєвих компетентностей на уроках трудового навчання, 12.45, гімназія №2, Н.Степаніщенко.
	Засідання школи молодого вчителя початкових класів. Основні вимоги до проведення сучасного уроку, 14.30, конференц-зала ІМЦ, З.Галас, Т.Бурцева.
	Видача завдань Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи), 15.00-16.00, ЗШ № 7, П.Ласійчук, М.Присяжнюк.
Вівторок,
06 грудня 

	Засідання школи молодого вчителя інформатики «Типи та структура уроку інформатики», 15.00, УГ№1, О.Солом’яна, П.Даниляк.
	Заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Шкільні оргкомітети, керівники шкільних гуртків військово-патріотичного виховання.
	Святковий концерт, присвячений Дню Збройних Сил України, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, директор МЦД Л.Муравйова.

середа,
07 грудня,

Інформаційно-методична нарада заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, М.Продан, І.Валько.
Видача подарунків для дітей пільгових категорій ДНЗ до Дня Святого Миколая, до 12.00, департамент освіти та науки, 120 каб., І.Рошак.
Заняття школи молодого вихователя груп раннього віку. Розвиток професійної компетентності молодих вихователів, 9.00, ДНЗ № 11, П.Лаврів, О. Балкова.
Засідання школи молодого педагога-організатора. Робота учнівського самоврядування. Планування та систематизація традиційних шкільних свят на період «Від Миколая до Водохреща», 12.00, УГ №1, Д.Скиданчук, А.Шваюк.
Семінар учителів англійської мови, які викладають у молодшій школі. Ігрові методи вивчення та закріплення граматичного матеріалу, 14.00, школа-садок ім.С.Русової, Л.Чабан, Л.Іванус.
	Творча група практичних психологів ДНЗ. На допомогу вихователям та батькам щодо роботи з дітьми, які мають порушення емоційної сфери, 14.30, ДНЗ № 4 "Калинова сопілка", І.Рошак (ДНЗ № 1, 2, 14, 15, 19, 22, 33, 36, УМВС).
	Засідання творчої групи вчителів музичного мистецтва. Формування  життєвих компетентностей та розвиток творчої активності учнів на уроках музичного мистецтва, 15.00, конференц-зала ІМЦ, І.Микитюк, Н.Косован.
	Школа молодого бібліотекаря. Облік та організація фонду підручників. Робота щодо збереження навчальної літератури, 15.00, ЗШ № 18, У.Чупрунова, О.Приймачук.
четвер, 
08 грудня,

1. ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, ЗШ № 2, 28, Н.Степаніщенко, С.Бойчук, В.Засідко, В.Підручний.
2. Видача подарунків для дітей пільгових категорій ЗНЗ до Дня Святого Миколая, до 12.00 департамент освіти та науки, 120 каб., І.Рошак.
3. Засідання творчої групи гуртків хореографічного спрямування. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні та розвитку особистості на заняттях гуртка, 11.00, МЦДЮТ, І.Микитюк, У.Дуридівка.
4. Засідання школи перспективного педагогічного досвіду. Майстер-клас вчителя математики ЗШ №28 Н.Когут за ігровою технологією "Хрестики-нулики". Запрошуються вчителі математики вищої кваліфікаційної категорії (по 1 вчителю із ЗНЗ), 13.00, ЗШ №28, М.Присяжнюк, Т.Стефанишин.
5. Засідання школи молодого вчителя географії. Конструювання уроку за типами, 13.00, ЗШ №21, О.Генза, В.Римар, В.Овчар.
6. Семінар-практикум практичних психологів ЗНЗ. Змістові домінанти психолого-педагогічного семінару як форми психологічної просвіти вчителів, 14.00, ЗШ № 16, Г.Семенів.
7. Засідання творчої групи завідувачів ДНЗ. Оптимізація взаємодії дошкільного закладу та сім’ї на засадах демократичного громадянства, 14.00, навчальний кабінет ДОН, Л.Чмелик, Т.Голей.
8. Засідання колегії департаменту освіти та науки. Визначення стипендіатів міської ради на 2017 рік, 14.00, зал засідань департаменту освіти та науки, І.Смаль.
9. Майстер-клас для учителів початкових класів. Використання методів активізації функціонального стану організму учнів за здоров'язбережувальною технологією В.Ф.Базарного, 14.30, ЗШ №3, З.Галас, Н.Груша.
10. Творча група шкільних бібліотекарів. Розробка навчально-методичного посібника "Використання ІКТ у бібліотечній справі", 15.00, ПМЛ, У.Чупрунова, Г.Стрільчук.
	Засідання школи педагогічної майстерності. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач. Сутність, функції та види грошей, 15.30, ЗШ № 7, П.Ласійчук.
	Засідання творчої групи вчителів початкових класів. Розробка майстер-класу. Розвиток дрібної моторики в учнів на уроках у початковій школі, 16.00, ЗШ №3, З.Галас, Л.Загрійчук.

п’ятниця,
09 грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з біології, ЗШ № 21, І.Джус, О.Чопик.
2. Видача подарунків для дітей пільгових категорій ЗНЗ до Дня Святого Миколая, до 12.00 департамент освіти та науки, 120 каб., І.Рошак.
3. І етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи, згідно з графіком), координатори конкурсу в ЗНЗ.
СУБОТА,
10 грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з інформатики, ПНУ, Л.Тацакович, О.Солом՚яна.
НЕДІЛЯ,
11 грудня

1. ІІІ етап (обласний) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ОІППО (вул. Чорновола, 130-а), А.Рудак, Н.Рущак.

12-18 грудня 2016
	
День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
12 грудня

	Інструктивно-методична нарада вихователів ГПД. Укладання орієнтовних інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів в режимі роботи групи продовженого дня, 9.00, конференц-зала ІМЦ, З.Галас, Н.Фреїк.
	Школа молодого вчителя фізичної культури. Майстер-клас "Перші кроки до майстерності", 14.00, ЗШ №19, Д.Скиданчук, Л.Розман.
	Андріївські вечорниці, 17.00, ЗШЛ № 23, М.Продан, Д.Скиданчук, Д.Кочинаш.

Вівторок,
13 грудня
	Засідання творчої групи вчителів фізичної культури. Формування інноваційного освітнього простору, 13.00, ЗШ № 17, Т.Жилюк, Д.Скиданчук, Я.Павленко, І.Калинюк.
середа,

грудня
	Здача звітів за формою "80-А", ІМЦ (каб. 226), У.Чупрунова, бібліотечні працівники ЗНЗ.
 Подача конкурсних матеріалів на І етап Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017", ІМЦ (каб. 226), У.Чупрунова.
 Семінар вихователів-методистів ДНЗ. Використання інтегрованого підходу до організації освітнього процесу з дітьми раннього віку, 9.00, ДНЗ №3, П.Лаврів, Н. Щулькіна.
Засідання школи молодого вчителя історії. Конструювання уроку історії, ЗШ №22, 13.00, О.Генза, І.Малахова.
	Засідання школи молодого соціального педагога ЗНЗ, 14.00, ЗШ № 17, (ЗШ № 2, 6, 9, 18, 25, 28, Угорницька ЗШ, Крихівецька ЗШ, ЗШС № 3, ЗШС СР), І.Рошак, О.Сухоребська.
	Засідання школи перспективного педагогічного досвіду. Майстер-клас учителя образотворчого мистецтва СШ №11 Г.Совтисік «Виготовлення прикрас «Скіфське золото». Техніка «чеканка», 14.30, СШ №11, Н.Степаніщенко, Г.Совтисік.
	Міський конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт. Моя спроба наукового дослідження в різних аспектах зарубіжної літератури, 14.30, Центр патріотичного виховання ім.С.Бандери, А.Рудак, Н.Рущак.
	Засідання творчої групи вчителів інформатики. Використання Google-форм для проведення тестування", 15.00, ЗШ №25, О.Солом’яна, С.Микицей.
	Засідання творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Розвиток творчої компетентності засобами образотворчого мистецтва, 16.00, СШ №11, Н.Степаніщенко, Н.Буяк.

четвер, 
грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з астрономії, УГ № 1, Л.Тацакович, О.Солом’яна, І.Дейчаківський.
Засідання школи молодого вчителя математики. Компетентнісний підхід на уроках математики. Аналіз уроку, 10.00, УГ №1, М.Присяжнюк, І.Процко.
	Засідання методичного об’єднання еколого-натуралістичного та краєзнавчого напрямків, 11.00, МДЄС, І.Микитюк, Г.Шиян.
Засідання методичного об’єднання медичних сестер ДНЗ. Надання першої долікарської допомоги вихованцям дошкільного закладу (семінар-практикум за участю лікаря невідкладної медичної допомоги), 14.00, ДНЗ №35, Л.Чмелик, О.Двірник, Н.Кучеренко.
	Засідання журі І етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017", 14.00, конференц-зала ІМЦ, У.Чупрунова, члени журі.
	Семінар-практикум учителів-логопедів. Інноваційні методи та прийоми навчання на логопедичних заняттях, 14.00, ЗШ № 6, Т.Кудярська, З.Денега. 
П’ЯТНИЦЯ,
грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської олімпіади з економіки, ЗШ № 12, С.Бойчук, Д.Скиданчук, Л.Холоденко.
Загальноміське святкове дійство для дітей пільгових категорій з нагоди дня Святого Миколая «Чарівний експрес до Святого Миколая», 13.00, ПНУ ім. В.Стефаника, М.Продан, І.Волинська, оргкомітет.
СУБОТА,
17 грудня
1. ІІІ етап (обласний) ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, ІОІППО (вул. Чорновола, 130-а), А.Рудак, Н.Рущак, С.Бойчук, З.Галас.
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День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
19 грудня
	Свято Миколая в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти м. Івано-Франківська, організаційні комітети навчальних закладів.
	Семінар-практикум вихователів ДНЗ. Сучасні підходи до формування логіко-математичної компетентності дошкільників, 9.00, ДНЗ № 12, П.Лаврів, С.Матійчик .
	Здача узагальненої інформації щодо виконання плану проходження курсової підготовки педагогів при ІФОІППО за 2016р., ІМЦ, (каб. 226), У.Чупрунова, заступники директорів ЗНЗ (ПНЗ), відповідальні за курсову підготовку.

середа,
грудня
1. Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Робота практичного психолога з дітьми батьків учасників АТО, щодо зняття психоемоційної напруги засобами арт-терапії, 10.00, ДНЗ УМВС " Веселка", І.Рошак.
2. Заняття творчої групи вихователів-методистів ДНЗ. Інструментарій для моніторингу якості освітнього процесу у старшому дошкільному віці, 13.00, конференц-зала ІМЦ, П.Лаврів, І. Палій.
3. Засідання творчої групи вчителів української мови та літератури. Формування і розвиток практичних умінь і навичок на уроках української мови та літератури як умова досягнення учнями комунікативної компетентності, 15.00, НВК "Школа-гімназія №3", Н.Рущак, І.Тугай.
четвер, 
22 грудня
	Конкурс міні-проектів «Людина і світ» серед учнів 5-х класів, 13.00, Католицька ЗШ (вул. Шевченка, 11), П.Ласійчук, Л.Слободян.
	Організація передачі пластунами Вифлеємського Вогню Миру колективам навчальних закладів Івано-Франківської міської ради, 13.00, ЗШ № 15, О.Румак, В.Бойчук.

3. Засідання творчої групи голів методичних об'єднань класних керівників. Учнівське самоврядування в школі, 15.00, зала засідань ІМЦ, Д.Скиданчук, Р.Сміжак.
4. Засідання школи педагогічної майстерності. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач: Підприємство і підприємництво. Досконала конкуренція, 15.30, ЗШ № 7, П.Ласійчук.
п’ятниця,
23 грудня
	Семінар учителів польської мови. Ігрова технологія на уроках польської мови, 14.00, ЗШ №24, Л.Чабан, М.Перепічка.

2. Засідання координаційної ради департаменту освіти та науки з питань профілактики правопорушень 14.00, зал засідань департаменту освіти та науки, М.Продан, І.Валько, члени ради.
субота,
24 грудня
1. Проведення І етапу (міського) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-учасників Малої академії наук (оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін, написання контрольних робіт із базових дисциплін), 12.00, ПМЛ, І.Загрійчук, оргкомітет.


