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Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Атестаційна експертиза ЗШ № 13, 09.10.-23.10.2017р., І.Смаль, Н.Микула, члени комісії.
Атестаційна експертиза ДНЗ № 28 «Квітка Карпат», 30.10.-10.11.2017р., І.Смаль, Н.Микула, Л.Чмелик, члени комісії.
Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДЮСШ № 3, 26-27.10.2017р., М.Продан, Т.Жилюк, члени комісії.
Прийом списків педагогів та звітів РВК, до 08.10.2017р., Л.Тацакович, керівники закладів освіти. 
Формування звітів Д-4, Д-6, Д-9, 01.-25.10.2017р., Д.Худевич.
Організація І (міського) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінаціях «Українська мова та літератури», «Німецька мова, «Фізика», «Фізична культура», впродовж місяця, О.Савка, П.Ласійчук, методисти ІМЦ.
7. Тиждень культури здорового харчування у ЗНЗ м.Івано-Франківська, 09-13.10.2017р., І.Смаль, С.Бойчук, керівники ЗНЗ. 
8.Організація Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок – осінній - 2017», шкільні координатори конкурсу, впродовж місяця, шкільні координатори конкурсу, С.Бойчук.
9. Прийом заявок на участь учнів 1-11 класів у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок-осінній - 2017», 9.00-14.00, каб.105, 26-27.10.2017р., С.Бойчук, шкільні координатори.
10.Контроль за організацією харчування учнів у ЗНЗ, упродовж місяця, С.Бойчук, Л.Савка.
11. Прийом замовлень навчальних закладів на свідоцтва та атестати (звичайні та з відзнакою) для випускників 9-их та 11-их класів ЗНЗ 2017-2018н.р., до 08.10.2017р., А.Рудак.
12. Проведення місячника безпеки щодо використання газу у побуті, впродовж місяця, І.Джус.
13. Проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності, 09-13.10.2017р., І.Джус.
14. Щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека за здоровий спосіб життя» , 02.-31.10.2017р., У.Чупрунова, ЗНЗ.
15. Подання списків та інформації про педагогічних працівників ДНЗ, відповідно до графіка, 02.- 06 10.2017р., П. Лаврів.
16. Всеукраїнська експедиція серед учнівської молоді «Моя Батьківщина-Україна», 10.10.-17.11.2017р., міський етап експедиції, І.Валько, Л.Руда, Н.Яремко.
17. Загальноміський конкурс проектів «Енергоефективність та енергозаощадження», 27.09-27.10.2017р., О.Солом’яна.
18. Загальноміський конкурс мультимедійних презентацій серед учителів природознавства. Демонстраційний експеримент у педагогічній практиці вчителя  природознавства, 06.10-17.11.2017р., Л.Руда, Л.Слободян,К.Овчар. 
19. Вивчення думки дітей з питань забезпечення реалізації їх прав у місті (проведення опитування учнів 6-9 класів), узагальнену інформацію подати до 16.10.2017 р., Г.Ляльчук. 
20. Моніторинг проблеми булінгу в учнівському середовищі (опитування учнів 7-8 класів), упродовж місяця, Г.Ляльчук.
21. Відзначення Дня захисника України, свята Покрови та 75-ої річниці створення УПА, впродовж місяця, М.Продан, І.Валько, Д.Скиданчук, міський та шкільні оргкомітети.
22. Міське свято патріотичної пісні (шкільний етап), приурочене Дню Захисника України, Дню Українського козацтва, 75-ій річниці створення УПА, 100-річчя Української Революції, навчальні заклади, впродовж місяця, вчителі музики.
23. Шкільний огляд-конкурс строю та пісні серед учнів 10-11 класів, присвячений 75-річчю УПА та Дню захисника України, 02-13.10.2017р., директори ЗНЗ ІІІ ступеня, вчителі «Захисту Вітчизни».
24. Проведення навчальних занять в Івано-Франківській міській школі громадянської освіти для лідерів шкільного учнівського самоврядування, впродовж місяця, М.Калин, М.Продан, керівник об’єднання «Успішний учнівський лідер», педагоги-організатори шкіл.
25. Збір пошукової інформації про воїнів УПА та учасників АТО, впродовж місяця, І.Валько, заступники директорів шкіл з виховної роботи.
26. Тиждень українського патріотичного кіно у театрі кіно «Люмʼєр», 28.09-03.10.2017р., М.Продан, І.Валько, керівники шкіл.
27. Змагання з футзалу серед збірних команд ЗНЗ (юнаки) на кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО», 17-19.10.2017р., 14.00, спортивні майданчики зі штучним покриттям СШ № 11, ЗШ № 10, гімназія № 2, Т.Жилюк, Д.Скиданчук,П.Попадинець.
28. Змагання «Веселі старти» серед учнів 4-х класів ЗНЗ, 24-26.10.2017р., Т.Жилюк, Д.Скиданчук, Я.Павленко.

02-08 жовтня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
02 жовтня
1. Засідання предметно-методичної комісії зі складання завдань І-етапу Всеукраїнської олімпіади з природознавства, 15.00, зала засідань ІМЦ, І.Валько, Л.Руда, І.Малахова, М.Галенко, Л.Павленко.
Вівторок,
жовтня
	Засідання вчителів природознавства ЗНЗ. Методика проведення загальноміського конкурсу мультимедійних презентацій серед учителів природознавства. Демонстраційний експеримент у педагогічній практиці вчителя природознавства, 15.00, зала засідань ІМЦ, Л.Руда, Л.Слободян, К.Овчар.

середа,
04 жовтня
	Нарада із заступниками директорів із господарської частини усіх закладів освіти міста. Підготовка закладів освіти до початку опалювального сезону та підсумки роботи щодо підготовки до 2017-2018 навчального року, 15.00, СШ № 11, В.Крушельницький, І.Червак.
Школа молодого практичного психолога ДНЗ, 14.00, ДНЗ № 16 «Сонечко», І.Рошак (ДНЗ № 11, 18, 31, 32, 35, Вовчинецький ДНЗ № 1).

Каскадні тренінги для соціальних педагогів ЗНЗ. Профілактика булінгу в учнівському середовищі, 13.00, ЗШ № 24, Г.Семенів, О.Овчар, О.Стромило, В.Легка.
	Виїзний семінар, присвячений Всеукраїнському Дню бібліотек. Роль літературної спадщини у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді. Фольклорний та літературний образ Олекси Довбуша, Бубнище, Скелі Довбуша, 8.00, відправлення автобуса від Католицької школи, (вул. Василіянок, 17), У.Чупрунова, Г.Стрільчук, М.Пуляк, Н.Дзьомбак.
	Засідання творчої групи вихователів ГПД. Формування вміння навчатися упродовж життя шляхом використання вітагенних технологій, 09.00, зала засідань ІМЦ, З.Галас, Л.Дороніна.
6. Засідання творчої групи педагогів-організаторів. Самоосвіта педагога-організатора – один із головних ресурсів підвищення професійних компетенцій, 14.00, гімназія №2, І.Валько, Д.Скиданчук.
7. І етап (міський) Турніру юних географів, 14.00, гімназія №2, І.Валько, Н.Яремко.
8. Засідання творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Розвиток творчої компетентності засобами образотворчого мистецтва, 15.00, ЗШ №3, Н.Степаніщенко, Н.Буяк.
четвер, 
05 жовтня
	Тренінг для вчителів початкових класів. Основні орієнтири у роботі з батьками, 14.00, зала засідань ІМЦ, З.Галас, С.Дейнека, Н.Груша.
	Інструктивно-методична нарада. Про організацію проведення VІІ Міжнародної природничої гри «Геліантус-2017», (запрошуються по 1 вчителю-координатору гри від ЗНЗ), 15.00, ЗШ№3, Л.Руда, О.Гончаренко-Коротка.
	Тренінг для вчителів-координаторів Вікіпедії. Робота в україномовному розділі «Вікіпедія», 9.00, центр інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, (вхід з вул.Чорновола, ІІІ поверх), О.Солом’яна, В.Моторко.
	 Засідання членів організаційного комітету та журі загальноміського конкурсу «Ми – за здорове харчування», 15.00, каб.105, С.Бойчук.
	Каскадні тренінги для практичних психологів ЗНЗ. Профілактика булінгу в учнівському середовищі, 13.00, ЗШ№24, Г.Семенів, О.Овчар, О.Стромило, В.Легка.
	Засідання творчої групи керівників гуртків хореографічного профілю «Розробка умов проведення фестивалю «Танці народів світу» 11:00, МЦДЮТ, Д.Скиданчук, І.Волинська.

СУБОТА,
жовтня
	Участь в обласному турнірі юних економістів, 9.00, Академічний ліцей, П.Ласійчук, І.Дейчаківський, Г.Косар, Ж.Бородуліна.

09-15 жовтня 2017 року

День тижня, дата

Зміст роботи
понеділок,
09 жовтня
Відкриття Тижня культури здорового харчування, 15.00, ЗШ № 25, Н.Микула, С.Бойчук, С.Якимів.
Вівторок,
10 жовтня
	Засідання творчої групи вчителів правознавства. Розробка завдань для контролю знань учнів 9-х класів з основ правознавства, 15.00, зала засідань ІМЦ, Л.Руда, Л.Павленко.
	Історичні студії. УПА: витоки і сучасність, 10.00-16.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, Б.Максимець.

середа,
жовтня,

	Аукціон педагогічних ідей музичних керівників ДНЗ. Музика і родинне виховання. Організація і підготовка родинного свята в дошкільному закладі, 09.00, ДНЗ № 1 “Калинонька”, П.Лаврів, Л.Соколовська.
	Семінар заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи. Роль та значення УПА у вивченні історії державотворення України під час організації пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді та співпраці із національно-патріотичними ГО – вагома складова національно-патріотичного виховання учнівської молоді, 10.00, ЗШ №3, М.Продан, І.Валько, С.Долгова, Н.Демідова.
Каскадні тренінги для соціальних педагогів ЗНЗ. Профілактика булінгу в учнівському середовищі, 13.00, ЗШ№15, Г.Семенів, І.Залеська, Н.Павлюк, І. Ліщинська.

	Засідання творчої групи практичних психологів ДНЗ. Розвиток емоційного інтелекту дітей середнього та старшого дошкільного віку, 14.00, ДНЗ № 12 «Струмочок», І.Рошак (ДНЗ № 3, 10, 11, 17, 20, 23, 27, 28, УМВС та ЗШС № 6).
	Майстер-клас «Я працюю так...» (для приватних підприємців, котрі надають послуги з організації харчування), 15.00, СШ № 5, Н.Микула, С.Бойчук, Я.Олексин, Л.Коритан.
	Міське свято «Під Покровом Твоїм Україна», присвячене Дню Покрови та українського козацтва, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Н.Зварун.
	Засідання творчої групи вчителів української мови та літератури. Формування й розвиток практичних умінь та навичок на уроках української мови та літератури як умова досягнення учнями творчої та комунікативної компетентностей, 15.00, НВК «Школа-гімназія №3», Н.Рущак, І.Тугай.
Засідання творчої групи вчителів інформатики. Формування завдань І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій, 15.00, СШ №5, О.Солом’яна, І.Дорошенко, С.Микицей.
четвер, 
жовтня
	Каскадні тренінги для практичних психологів ЗНЗ. Профілактика булінгу в учнівському середовищі, 13.00, ЗШ№15, Г.Семенів, І.Залеська, Н.Павлюк, І. Ліщинська.
	Загальноміський конкурс «Ми – за здорове харчування», 13.30, ЗШ І ст. № 9, Н.Микула, С.Бойчук, О.Дорошенко.
	Вистава молодіжного театру «Зродились ми великої години» до 75-річчя УПА, 15.00, ЦПВ ім.С.Бандери, І.Мошина, Г.Савченко.
	Засідання творчої групи завідувачів ДНЗ. Оптимізація взаємодії дошкільного закладу та сім’ї на засадах демократичного громадянства (III етап), 15.00, ДНЗ № 1, Л.Чмелик, Т.Голей.
	Школа педагогічної майстерності вчителів економіки. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач (ВВП та інші макроекономічні показники), 15.30, ЗШ№7, П.Ласійчук, А.Шевлюк.

СУБОТА,
14 жовтня
Урочиста хода та парад, присвячений 75-річчю створення УПА, 11.30, Вічевий майдан, (ПМЛ, СШ № 5, 11, ЗШ № 22, ЗШЛ № 23), директори шкіл, учителі «Захисту Вітчизни», І.Валько, Д.Скиданчук. 
Участь художніх колективів міського Будинку вчителя в заходах, приурочених до Покрови та Дня захисника Вітчизни, Вічевий майдан, Г.Власійчук.

16-22 жовтня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
17 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з польської мови та літератури, Л.Чабан. 
середа,
18 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з екології, Л.Руда.
2. Психолого-педагогічний семінар вихователів ДНЗ. Розвиток емоційної сфери, формування емоційної культури та основ емоційного інтелекту дітей дошкільного віку, 9.00, ДНЗ № 33 “Кристалик”, П. Лаврів, С. Матійчик.
3. Семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Регіональні особливості виконання практичних робіт на уроках образотворчого мистецтва, 12.30, ЗШ№15, Н.Степаніщенко.
4. Каскадні тренінги для практичних психологів ЗНЗ. Профілактика булінгу в учнівському середовищі, 13.00, ЗШ№15, Г.Семенів, І.Залеська, Н.Павлюк, І. Ліщинська.
5. Засідання творчої групи соціальних педагогів ЗНЗ. Сучасні методи просвітницької роботи соціального педагога, 14.00, Гімназія № 2, О.Сухоребська (НВК Ш-Г №3, ЗШ №8, ЗШ №9, ЗШ №22 (Корнутій І.), ЗШ №25, ВШ№1 (Паска Т.), Крихівецька ЗШ).
6. Засідання творчої групи практичних психологів ПНЗ. Психологічний супровід позашкільної освіти, 14.30, МНВК, І.Рошак (МЦДЮТ, МЦНТТУМ, МДЕС).
7. Урок історичної памʼяті. Незламний борець за вільну Україну, до 58-ої річниці загибелі С.Бандери, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, В.Дідик.
8. Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури. Використання ефективних засобів формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури, 15.00, зала засідань ІМЦ, Н.Рущак, О.Гусак.
четвер, 
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з історії, Н.Яремко.
2. Нарада директорів позашкільних навчальних закладів, МЦНТТУМ, 10.00, М.Продан, І.Мних, І.Валько, Д.Скиданчук. 
3. Заняття школи педагога-новатора. Упровадження парціальних програм в освітньому процесі з дошкільниками, 13.30, ДНЗ №3 “Бджілка”, П. Лаврів, О. Гандзюк.
4. Засідання методичного об’єднання медичних сестер ДНЗ. Роль медичної сестри у здійсненні первинного та ранкового прийому дітей до ДНЗ (групова дискусія), 14.00, ДНЗ № 10 «Катруся». Л.Чмелик, В.Олексин, О.Двірник, Н.Завойська.
4. Інтервізійна група практичних психологів ЗНЗ, 14.00, ЗШ № 3, І.Ліщинська, Г.Семенів.
	Засідання МО вчителів музичного мистецтва. Ділова гра «Інтерв’ю з компетентності», 15.00, ЗШ №28, З.Галас, В.Єрмакова.
	Засідання ШМВЛ на тему «Типові помилки в плануванні й проведенні занять. Шляхи їх усуненн». 14:00, ДНЗ №35, Т.Кудярська, В.Куртяк.

п’ятниця,
жовтня
1. Засідання творчої групи інструкторів з фізичної культури. Планування роботи щодо проведення Днів здоров’я за змістом програмових вимог з ОБЖД (III етап), 14.00, ДНЗ № 9, Л.Чмелик, Л.Цапко.

23-29 жовтня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
жовтня
	І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з хімії, П.Ласійчук
	Практикум. Методи та прийоми розв'язування задач підвищеної складності в початковій школі, 14.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, З.Галас
Вівторок,

24 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, О.Солом’яна.
2. Засідання творчої групи вчителів фізичної культури. Впровадження нових освітніх моделей і технологій, 14.00, ЗШЛ №23, Т. Жилюк, Д. Скиданчук.
середа,
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з французької мови, Л.Чабан.
Нарада керівників ДНЗ, 10.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Смаль, Л.Чмелик.
Виїзний семінар вчителів фізичної культури. Національно-патріотичне виховання засобами туристсько-краєзнавчої роботи, скельно-печерний комплекс Скелі Довбуша, с.Бубнище, відправлення автобусу 8.00, вул. Мельника (вхід у Меморіальний сквер), Т. Жилюк, Д. Скиданчук.
	Панорама педагогічних ідей вихователів-методистів ДНЗ. Адаптація дітей до умов дошкільного закладу, 10.00, ДНЗ №14 “Кристалик”, П. Лаврів, Н. Щулькіна.
	Школа молодого соціального педагога, 14.30, ДЮПЦ, О.Сухоребська (УГ №1, НВК Ш-Г №3, ЗШ №24; Г № 2, ПМЛ, ЗШ №2, ЗШ№3, ЗШ №6,ЗШ №7, ЗШ №10, ЗШ №17, ЗШ №18 (Марчак С.), ЗШ №22 (Леньо О.), ЗШЛ №23, ЗШ №28, ЗШС №3, ЗШС ім.С.Русової, ВШ №1 (Паска Т.), НРЦ, Угорницька ЗШ, Крихівецька ЗШ).
	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 «ШГ№3», Н.Степаніщенко, Н.Кукурудз.
	Школа молодого бібліотекаря. Бібліотека - користувач: формула успіху, 15.00, ЗШ № 18, У.Чупрунова, О.Приймачук.
	Майстер-клас для учителів початкових класів. Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій (Заняття 2), 15.30, ЗШЛ №23, З.Галас, С.Дейнека.
	Засідання творчої групи вчителів-логопедів  - підбір та розробка матеріалів щодо використання ігор та вправ по роботі зі звуками під час корекції мовлення, 15:30, ЗШ №18, Т.Кудярська, В.Куртяк.
четвер, 
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з географії, Н.Яремко.
2. Нарада керівників ЗНЗ, 14.00, СШ № 5, І.Смаль.
3. Конкурс читців сучасної поезії серед учнів 1-4 класів, 14.00, ЗШ № 21, C.Бойчук, З.Галас.
4. Творча група практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 14.00, ЗШ № 4, Г. Семенів (УГ№1, ПМЛ, ЗШ № 3, 7, 15, 24, 28, Католицька школа-гімназія).
5. Засідання творчої групи вчителів історії. Майстер-клас. Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку, 14.30, зала засідань ІМЦ, Н.Яремко, О.Білик, Г.Андрейко, Г.Милосердова.
п’ятниця,
27 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, Л.Чабан. 
2. Засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та захисту прав дітей, 15.00, ЗШ № 7, М.Продан, І.Валько, Д.Скиданчук, члени координаційної ради.

30-31 жовтня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
жовтня
	Виїзний семінар учителів музичного мистецтва у музей музичних інструментів «Камертон» с.Ішків, Теребовлянського району Тернопільської області, В.Єрмакова, Н.Косован, Р.Красій.
	Педагогічна майстерня вчителів зарубіжної літератури. Майстер-клас учителя УГ № 1 С.Турчин «Розвиток критичного мислення та креативності на уроках зарубіжної літератури: інноваційні стратегії навчальної діяльності», 10.00, УГ№1, Н.Рущак, С.Турчин.
	Семінар-тренінг для вчителів історії та правознавства: Формування громадянина України на засадах ОДГ та ОПЛ, 10.00, ЗШ №12, І.Валько, Л.Руда, Н.Яремко, С.Бондаренко (за погодженням).

Засідання творчої групи вчителів математики. Укладання методичного вісника "Модуль у виразах, рівняннях та функціях" (спецкурс), 11.00, гімназія №2, М.Присяжнюк, М.Виноградова.
Тренінг для вчителів початкових класів. Основні орієнтири у роботі з батьками, 11.00, зала засідань ІМЦ, З.Галас, С.Дейнека, Н.Груша.
Засідання творчої групи вчителів початкових класів. Методичні поради. Співпраця вчителів і батьків як запорука успіху учня, 13.30, зала засідань ІМЦ, З.Галас, С.Дейнека.
Засідання творчої групи шкільних бібліотекарів. Вивчення досвіду роботи бібліотекарів щодо успішного впровадження сучасних форм роботи. Розробка методичних рекомендацій щодо проведення конкурсу фахової майстерності, 15.00, ПМЛ, У.Чупрунова, Г.Стрільчук.
Вівторок,
31 жовтня
1.Семінар учителів основ здоров’я. Формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів на уроках основ здоров’я, 9.00, ЗШ №18, Н.Степаніщенко.
2. Творча лабораторія вчителя природознавства ЗШ№2,  С.Кутинської. Формування на уроках природознавства елементів природознавчої здоровʼязбергаючої та екологічної компетенцій ЗШ № 2, 10.00, (запрошуються по 1 вчителю природознавства від ЗНЗ),Л.Руда, С.Кутинська, Л.Слободян, В.Засідко.
3. Засідання школи молодого вчителя математики. Сучасні технології навчання на уроці математики, 11.00, ЗШ №10, М.Присяжнюк, І.Куріш, І.Процко. 
4. Виїзний семінар вихователів ГПД у м.Верховина. Реалізація діяльнісного підходу в роботі вихователя ГПД, С.Бойчук, З.Галас.
5. Майстер-клас з вчителями-логопедами на тему «Педагогічна технологія «Пальчикова абетка» у роботі вчителя-логопеда», 10:00, ДНЗ №18, Т.Кудярська, І.Салига.


