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ПЛАН РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА січень 2017 РОКУ

Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Організація тренувальних зборів учасників ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, упродовж місяця, вчителі-предметники, методисти ІМЦ, керівники методоб’єднань та творчих груп.
Аналіз виконання навчальних планів і програм за підсумками І семестру 2016-2017н.р., до 20.01.2017р., директори ЗНЗ.
Здача уточненого замовлення на атестати та свідоцтва, до 20.01.2017р., А.Рудак (каб.204).
Загальноміський учнівський конкурс «Кіборги під Крутами та Донецьком», ЗНЗ, 26.12-25.01.2017р., О.Генза, Н.Рущак.
Здача річного звіту «Ф № 85-к» «Про роботу ДНЗ у 2016 році», керівники ДНЗ, до 30.01.2017р., Г.Сич.
Реєстрація учасників ЗНО-2016 на пробне тестування, 10-31.01.2017р., керівники ЗНЗ, М.Присяжнюк.
Узагальнення звітних матеріалів «Організація харчування учнів», до 15.01.2017р., С.Бойчук.  
Поновлення списків дітей, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО (ДНЗ та ЗНЗ), до 26.01.2017р., І Рошак, О.Сухоребська.
Звіт із профілактики негативних проявів поведінки та пропаганди здорового способу життя, профілактика ВІЛ\СНІДу, до 20.01.2017 р., О.Сухоребська.
Святково-розважальні програми «Новорічно-різдвяна феєрія» в мікрорайонах міста біля клубів: 11.01.2017р. «Мрія», вул. Хоткевича, 76; 20.01.2017р. «Юність», вул. Коновальця, 144а;12.01.2017р. «Прометей», вул. Вовчинецька,198;13.01.2017р. «Сучасник», вул.Галицька,132; 16.01.2017р. дитячо-юнацький центр, вул. А.Сахарова, 27а.
Загальноміський конкурс «Бо прийдуть до тебе три празники в гості», 26-27.01.2017р., з 12.00, актова зала ЗШ № 15, М.Продан, В.Бойчук, І.Микитюк, учителі музичного мистецтва.
Тематичні прес-інформування «Українські Фермопіли», виставки періодики та художньої літератури, присвячені 99-ій річниці бою під Крутами, 23-31.01.2017р., М.Продан, І.Валько, О.Генза, шкільні бібліотекарі, класні керівники.
Тематичні прес-інформування «День соборності України», бібліотечні уроки, виховні заходи, виставки періодики та художньої літератури, присвячені 98-ій річниці соборності України, 20-22.01.2017р., М.Продан, І.Валько, О.Генза, шкільні бібліотекарі, класні керівники.
Участь ЗХАНТ «Радість» у Всеукраїнському хореографічному фестивалі м. Чернівці, Г.Семенцова, Л.Харебіна, У.Дуридівка.
Міжнародна акція «Облік птахів у мікрорайонах міста», 28-29.01.2017р., МДЕС, Б.Васильчишин.
Проведення ІІ та ІІІ туру І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ (заочне оцінювання наукових робіт; усний конкурс-захист робіт), 24-25.01.2017р., зала засідань МЦНТТУМ, 10.00, М.Продан, І.Загрійчук, оргкомітет.
Різдвяна акція колективів навчальних закладів міста «Коляда на рідну школу», 06-19.01.2017 р. організаційні комітети навчальних закладів.

02-08 січня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ЧЕТВЕР,
05 січня
Нарада директорів позашкільних навчальних закладів, 10.00, зала засідань департаменту освіти та науки, М.Продан, Т.Жилюк, І.Валько, Д.Скиданчук.
Засідання колегії департаменту освіти та науки. Визначення стипендіатів міської ради на 2017 рік, 15.00, зал засідань департаменту освіти та науки, І.Смаль.

09-15 січня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ВІВТОРОК,
10 січня
1. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з французької мови, 9.00, ОІППО (навчальний корпус), вул. Чорновола, 130-А, Л.Чабан, Д.Худевич.
2. Загальноміське свято «Парад новорічно-різдвяних пісень» (вертеп, колядки, вокальні номери, конкурси для дітей), центральна частина міста, міський Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання (директор – Л. Зваричук).
середа,
січня
1. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур), ОІППО (навчальний корпус), вул.Чорновола, 130-А, Л.Тацакович, О.Солом՚яна.
2. Засідання творчої групи 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, 6, 14, 15, 19, 22, 33, 36, УМВС).
3. Методичні студії педагогів-організаторів, 10.00, зал ІМЦ, І.Валько, Д.Скиданчук.
4. Методичні студії учителів образотворчого мистецтва та художньої культури, 10.00, ЗШ №16, Н.Степаніщенко.
5. Методичні студії вчителів інформатики, 10.00, ПНУ, О.Солом’яна.
6. Методичні студії учителів трудового навчання та креслення, 13.00, ЗШ №16, Н.Степаніщенко.
7. Загальноміський вечір для лідерів учнівського самоврядування «Різдвяні зустрічі друзів», гранд-кафе театру кіно «Люм՚єр», 13.00, М. Калин, оргкомітет, міська Рада учнівського самоврядування.
четвер, 
січня
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, ОІППО (навчальний корпус), вул.Чорновола, 130-А, 9.00, Л.Чабан.
2. Творча група практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 10.00, ЗШ №4, Г.Семенів (УГ№1, ПМЛ, ЗШ № 3, 15, 17, 24, Католицька школа).
3. Методичні студії учителів фізичної культури, 10.00, ЗШЛ №23, Т.Жилюк, Д.Скиданчук.
4. Методичні студії учителів фізики, 9.15, наукове містечко «Нова енергія» (вул.Карпатська,15), Л.Тацакович, О.Солом’яна.
5. Засідання творчої групи завідувачів ДНЗ. Оптимізація взаємодії дошкільного закладу та сім’ї на засадах демократичного громадянства (I етап), 14.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, Л.Чмелик, Т.Голей.
п’ятниця,
13 січня
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, 9.00, ОІППО (навчальний корпус), вул. Чорновола, 130-А, Н.Рущак.
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з польської мови та літератури, 9.00, ОІППО (навчальний корпус), вул. Чорновола, 130-А, Л.Чабан.
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології, 9.00, ОІППО (навчальний корпус), вул. Чорновола, 130-А, І.Джус.
НЕДІЛЯ
15 січня

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики, 9.00, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул.Шевченка, 57, М.Присяжнюк. 

16-22 січня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
16 січня
1. Методичні студії учителів зарубіжної літератури, 15.00, зал ІМЦ, Н.Рущак.
2. Методичні студії учителів основ здоров’я, 15.00, зал засідань департаменту освіти та науки, Н.Степаніщенко.
3. Секція вихователів-методистів ДНЗ. Методичний супровід моніторингу рівня сформованості мовленнєвої компетенції у старших дошкільників, 10.00, ДНЗ № 28 “Квітка Карпат”, П.Лаврів.
ВІВТОРОК,
січня
	Методичні студії учителів економіки, 14.00, ЗШ № 7, П.Ласійчук.
	Круглий стіл до Дня Соборності України. «Возз՚єднались в ті далекії роки наша предки на віки», 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, М.Нагірний.

П’ятниця,
січня
1. Методичні студії керівників гуртків еколого-натуралістичного та краєзнавчого напрямів, 11.00, МДЕС, І.Валько, І.Микитюк.
2. Методичні студії учителів історії та правознавства, 14.30, зал ІМЦ, І.Валько, О.Генза.
субота,
21січня
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур), ОІППО (навчальний корпус), вул.Чорновола, 130-А, І.Джус.
неділя,
22січня
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з історії, ОІППО (навчальний корпус), вул.Чорновола, 130-А, 9.00, О.Генза.

23-29 січня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
23 січня
Методичні студії керівників декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, 11.00, МЦДДЮМП, І.Валько, І.Микитюк.
	Методичні студії учителів географії, 15.00, зал ІМЦ, І.Валько, О.Генза.
ВІВТОРОК,
24 січня
	Методичні студії вчителів-логопедів. Логопед – комунікативний лідер, зал засідань ІМЦ, 10.00, Т.Кудярська.
	Методичні студії учителів англійської мови, 15.00, зал ІМЦ, Л.Чабан.
	Методичні студії учителів хімії, 15.00, зал засідань департаменту освіти та науки, Л.Рублик, О.Савка.
	Концерт «Нова радість стала», обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка, 16.00, МЦДЮТ, М.Гриновецька.

середа,
25 січня
1. Нарада керівників ДНЗ, 10.00 год, зала засідань департаменту освіти та науки, І.Смаль, Г.Сич.
2. Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Шляхи подолання стресових ситуацій, пошук внутрішніх резервів, 10.00, департамент освіти на науки, І.Рошак.
3. Семінар-практикум соціальних педагогів. Профілактика негативних проявів поведінки в учнівському середовищі, 13.00,  ЗШ №13, О.Сухоребська.
4. Засідання творчої групи інструкторів з фізичної культури. Планування роботи щодо проведення Днів здоров’я за змістом програмових вимог з ОБЖД (II етап), 14.00, навчальний клас департаменту освіти та науки, Л.Чмелик, Я.Яценко.
5. Методичні студії учителів музичного мистецтва, 15.00, Крихівецька ЗШ, І.Микитюк.
6. Методичні студії учителів німецької та французької мов, 15.00, зал ІМЦ, Л.Чабан.
7. Круглий стіл ради батьківського самоврядування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, СШ №11, 17.00, М.Продан, А.Поліщук, керівники навчальних закладів.
четвер,
26 січня
1. 	Методичні студії керівників ЗНЗ. Позитивний імідж навчального закладу – першочергова умова функціонування сучасної школи, 14.00, «Перша ластівка», І.Смаль, О.Савка.
2. Семінар-практикум практичних психологів ЗНЗ. Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості, 13.30, НВК ШГ№3, Г.Семенів.
3. Методичні студії шкільних бібліотекарів, 15.00, ЗШ №22, У.Чупрунова. 
4. Засідання журі конкурсу «Кіборги під Крутами та Донецьком», 14.00, зал засідань департаменту освіти та науки, О.Генза, Н.Рущак.
5. Методичні студії учителів початкових класів, 14.30, зал ІМЦ, С.Бойчук, З.Галас.
П’ятниця,
січня
1. Методичні студії заступників директорів із навчально-виховної роботи. Методичний супровід професійної компетентності педагога, 13.00, зала ІМЦ, Н.Микула, О.Савка, П.Ласійчук.
2. Методичні студії учителів математики, 14.00, зал ІМЦ, М.Присяжнюк.
3. Вечір-реквієм. «Над Крутами юність у вічність сурмить», 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, М.Бідичак.
4. Засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та захисту прав дітей, 15.00, зала засідань департаменту освіти та науки, М.Продан, члени координаційної ради.
субота,
28 січня
1. ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (теоретичний тур), ОІППО (навчальний корпус), вул.Чорновола, 130-А, І.Джус.
неділя,
29 січня
1. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, ОІППО (навчальний корпус), вул.Чорновола, 130-А, 9.00, Л.Чабан. 
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики (експериментальний тур), ЗШЛ № 23, вул. Мазепи, 90, 9.00, О.Солом՚яна.

30-31 січня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
30 січня
1. Методичні студії вихователів ГПД, 9.00, зал ІМЦ, С.Бойчук, З.Галас.
2. Методичні студії учителів предмета «Захист Вітчизни», 13.00, зал ІМЦ, І.Валько, Д.Скиданчук.
3. Загальноміський захід «Було колись в Україні – ревіли       гармати…», 15.00, ЦПВ ім.С.Бандери, М.Продан, О.Генза, Н.Рущак, Г.Савченко.
ВІВТОРОК,
31 січня
1. Методичні студії учителів української мови та літератури, 15.00, зал ІМЦ, Н.Рущак, А.Рудак.
2. Методичні студії учителів біології, 15.00, зал засідань департаменту освіти та науки, О.Коротка, О.Савка.



