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ПЛАН РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА травень 2017 РОКУ
Від 28.04.2017р. № 736/48-08/23в
Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Контроль за організованим закінченням 2016-2017н.р., впродовж місяця, Н.Микула, спеціалісти.
Тематичне інспектування ДНЗ. Підготовка дітей до навчання в школі, 16-19.05.2017р., Н.Микула, Г.Сич, комісія. 
Контроль за проведенням ДПА в 4-х та 9-х класах, 11-х (ВШ № 1), відповідно до розкладу ДПА, Н.Микула, спеціалісти.
Видача документів про освіту (свідоцтва, атестати), до 26.05.2017р., 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 05.05.2017р., А.Рудак.
Подача характеристик для присвоєння звання «Учень року – 2017», до 10.05.2017р., А.Рудак, керівники ЗНЗ.
Подання інформації про організацію літніх мовних таборів (мовних шкіл) на базі ЗНЗ, до 06.05.2017р., Д.Худевич.
Реєстрація та навчання осіб, котрі забезпечуватимуть проведення ЗНО-2017 в пунктах тестування, до 20.05.2017р., М.Присяжнюк.
Міський конкурс дитячого малюнка «Я малюю рідне місто», 05-15.05.2017р., ЦПВ ім. С.Бандери, Н.Степаніщенко, Г.Савченко.
Інвентаризація фонду шкільних підручників у ЗНЗ, упродовж місяця, У.Чупрунова, шкільні бібліотекарі.
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, Г.Ляльчук, 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 за 2016-2017 н.р., до 11.05.2017р., І. Рошак.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень практичних психологів ЗНЗ за 2016-2017 н.р., до 10.05.2017р., Г.Семенів.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень практичних психологів ЗНЗ за 2016-2017 н.р., до 10.05.2017р., О.Сухоребська.
Прийом звітів про результати психологічних досліджень дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, до 11.05.2017р., І.Рошак.
Прийом звітів про результати психологічних досліджень рівня адаптації учнів 4-х класів до нових умов навчання в школі, до 05.05.2017р., Г.Семенів.
Прийом звітів про результати профорієнтаційного дослідження учнів та проведення профорієнтаційних заходів соціальними педагогами ЗНЗ, до 25.05.2017р., О. Сухоребська.
Прийом звітів учителів-логопедів про результати проведеного обстеження рівня мовного розвитку дітей та про проведену методичну роботу в навчальних закладах, 29-30.05.2017р., каб. 125 Департаменту освіти та науки, Т.Кудярська. 
Свято Матері в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах «Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ!» 08-14.05.2017р., 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, 23-26.05.2017р., директори позашкільних навчальних закладів.
Ушанування пам’яті загиблих в роки ІІ світової війни, 08-10.05.2017р., І.Валько, організаційні комітети навчальних закладів.
Підготовка до організації літнього оздоровлення та відпочинку учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, упродовж місяця, М.Продан, І.Валько, керівники навчальних закладів, класні керівники, голови класних батьківських комітетів.
Подача уточненої інформації про функціонування літніх пришкільних таборів, до 03.05.2017р., на електронну скриньку Департаменту освіти та науки, згідно з формою, М.Продан, керівники ЗНЗ.
Відзначення 355-ї річниці з дня надання місту Івано-Франківську (Станіславу) Магдебурзького права, 03-07.05.2017р., І.Смаль, оргкомітет, керівники навчальних закладів.
Тематичні години класного керівника в 1-11 класах «Я люблю тебе, місто Франкове!..», 03-05.05.2017р., керівники закладів освіти.
Фотовиставка робіт юних фотографів «Місто для дітей», 01-10.05.2017р.,театр кіно «Люм՚єр», І.Мних.
Святково-розважальні програми в мікрорайонах міста «Рідному місту і рідній матусі присвячується…», 05-13.05.2017р., Л.Зваричук, педагоги-організатори Клубів дозвілля дітей за місцем проживання.
Міський етап гри «Джура» серед учнів 10-их класів, 05-07.05.2017р. ПЗОВ «Лімниця», І.Валько, Я.Вацеба, директори ЗНЗ.
Навчально-польові збори учнів 11-их класів ЗНЗ, 03-07.05.2017р., І.Валько, Я.Вацеба.
Участь ТК «Карпатський віночок»  у ІІ Міжнародному конкурсі-фестивалі хореографічного мистецтва «SILESIAN DANCE FESTIVAL» 18-22.05.2017р., м. Єлена Гура, Республіка Польща.(Т. Гедзик).
Заходи з нагоди Дня Героїв, 19-26.05.2017р., директори закладів освіти.
Чемпіонат України «Олімпійські надії» зі спортивної гімнастики, 03-06.05.2017р., Л.Голіневич, Т.Жилюк.
Змагання «Старти надій» серед учнів 7-х класів ЗНЗ, УГ № 1, 10.00, 15-17.05.2017р., Т.Жилюк, Д.Скиданчук, І.Дейчаківський, І.Калинюк, вчителі фізичної культури.

01-07 травня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
середа,
03 травня
1. Нарада заступників директорів шкіл із виховної роботи, 10.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, М.Продан.
2. Фінал змагань із лазертагу, парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка, 11.00, Т.Жилюк, Д.Скиданчук, учителі фізичної культури.
3. Олімпіада серед учнів ЗНЗ «Юні знавці історії міста», 14.30, ЗШ№7, І.Валько, Л.Руда, О.Ковтун, М.Попович. 
4. Інструктивно-методична нарада вчителів історії, правознавства щодо закінчення навчального року та проведення ДПА (запрошується один учитель суспільствознавчих дисциплін від ЗНЗ), 15.20, компʼютерний клас ЗШ № 7, І.Валько, Л.Руда, О.Генза.
четвер, 
04 травня
	Змагання зі стрітболу серед учнів ЗНЗ, 10.00, СШ № 11, ЗШ №3, Т.Жилюк, А.Гандера, Д.Скиданчук.
	Інтерактивна гра серед учнів 8-х класів «Таємниці Станіславської фортеці», 14.00, ЗШЛ № 23, І.Валько, Л.Руда, О.Румак, Г.Савченко, М.Василик.
	Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури. Використання ефективних засобів формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури, 14.30, зала засідань ІМЦ, Н.Рущак, О.Гусак.
	Спільне засідання керівників методичного об'єднання шкільних бібліотекарів, творчої групи, школи молодого бібліотекаря. Підсумки роботи та планування на 2017-2018н.р., 15.00, ПМЛ, У.Чупрунова, О.Кучеренко, Г.Стрільчук, О.Приймачук.

5. Засідання творчої групи вчителів іноземних мов. Створення блогу на допомогу молодим вчителям “Workshop for freshers”, 15.00, зала засідань ІМЦ, Л.Чабан, Л.Радукан.
п’ятниця,
05 травня
1. Акція «Маленькі художники», 11.00, центр міста, стометрівка, М.Продан, Л.Чмелик, керівники ДНЗ.
2. Урочисте підняття прапорів міста у ЗНЗ, 11.30, директори ЗНЗ. 
3. Франкові читання в ЗНЗ, з 12.00, М.Продан, директори ЗНЗ.
4. Загальноміське свято для учнів 5-х класів «Послання в майбутнє», 14.30, І.Валько, Л.Руда, директори ЗНЗ. 
5. Інструктивно-методична нарада вчителів географії. Проведення ДПА: алгоритм дій, нормативно-правова база (запрошуються голови шкільних методичних об’єднань), 14.30, зала засідань ІМЦ, О.Генза.
СУБОТА,
06 травня
Урочисті заходи та проведення майстер-класів ПЗН з нагоди Дня міста, площа І.Франка, 12.00-16.00, І.Смаль, М.Продан, І.Микитюк, Д.Скиданчук, керівники ПНЗ.
Загальноміська виставка-конкурс «Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів», 12.00, площа Франка, М.Продан, Д.Скиданчук.
Флеш-моб учнів шкіл міста після завершення вистави «Красуня і Чудовисько», М.Продан, Д.Скиданчук.
	Показові виступи ДЮСШ № 2, 3 та спортивні конкурси, 12.00, вул. Незалежності (поблизу готелю «Надія»), Т.Жилюк, Д.Скиданчук, А.Гандера, П.Попадинець, Я.Павленко.

ХХІІ Євхаристійний з’їзд учнівської молоді «Ви – світло для світу», с.Погоня Тисменицького району. Формування колони з 8.30 до 9.00 на вул.Тисменицькій (АС-4), О.Савка.
НЕДіЛЯ,
07 травня
Участь першопричасників з числа учнів ЗНЗ в урочистій ході до Дня міста, 12.30, М.Продан, директори ЗНЗ.
Загальноміське свято «Цвіт талантів Івано-Франківська», 14.00, площа Франка, Л.Зваричук.
Урочисте відкриття ДНЗ у с. Крихівці, 15.00, І.Смаль, Г.Сич.
Гала-концерт ХУ дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької», 14.00-18.00, пл. Франка, М.Продан, І.Микитюк, Д.Скиданчук.

08-14 травня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
середа,
10 травня
1. Семінар-практикум. Впровадження нових комп’ютерних технологій у роботу вчителя музичного мистецтва (запрошуються вчителі згідно із списком), 10.30, Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат (Юності, 13), І.Микитюк, Н.Косован, Л.Солом’яний.
2. Подання документів «Замовлення підручників для учнів 9-х класів» (із урахуванням прогнозованої кількості учнів), з 09.00 до 12.00, ІМЦ, каб. 226, У.Чупрунова, відповідальні у ЗНЗ за замовлення підручників.
3. Засідання творчої групи соціальних педагогів. Робота соціального педагога з дітьми групи ризику щодо соціально-педагогічної дезадаптації та негативних проявів поведінки, 14.00, ПМЛ, О.Сухоребська (ШГ №3, СШ №1, ЗШ №2, 17, 22, 24, Вовчинецька ЗШ, Микитинецька ЗШ).
4. Спільне засідання творчої групи вчителів української мови та літератури і школи молодого вчителя-словесника. Про підсумки проведення методичних форм роботи за рік та планування заходів на наступний рік, 15.00, ШГ№3, Н.Рущак, І.Тугай, Г.Кісіль.
5. День науки у МАН, 16.00, актова зала педінституту ПНУ (вул. Бандери, 1), М.Продан, І.Загрійчук.
ЧЕТВЕР,
11 травня
1. Майстер-клас учителів початкових класів. Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій. Заняття 5. Здоров’я вчителя. Орієнтири для підтримки творчості, 14.00, ПШС «Перша ластівка», З.Галас, Л.Загрійчук.
2. Інструктивно-методична нарада вчителів української мови та літератури. Проведення ДПА: алгоритм дій, нормативно-правова база (запрошуються голови шкільних методоб’єднань), 14.30, зала засідань ІМЦ, Н.Рущак, С.Сворак.
3. Засідання школи молодого вчителя математики. Формування математичних компетентностей на уроці. Підсумки роботи ШМВ за 2016-2017н.р, 15.00, УГ № 1, М.Присяжнюк, І.Процко. 
п’ятниця,
12 травня
	Загальноміський інтелектуальний конкурс юних знавців природознавства «Що? Де? Коли?» серед учнів 4, 5 класів, реєстрація учасників - 12.30, початок конкурсу – 13.00, ЗШ №21, С.Бойчук, З.Галас, Л.Руда, О.Чопик. (перенесено з 26.04.2017р.).
	Інструктивно-методична нарада вчителів математики. Про проведення ДПА у 2016-2017н.р., (запрошуються голови шкільних методоб’єднань), 14.30, зала засідань ІМЦ, М.Присяжнюк, І.Дудій.
Загальноміський концерт з нагоди свята матері «Рідній Матері вклоняюсь», 16.00, Народний дім № 1, М.Козлова, оргмасовий відділ.

НЕДіЛЯ,
травня
	Фестиваль «Мамина пісня», 15.00, МЦД, М.Продан, Л.Чмелик, керівники ДНЗ.
	Участь ЗХАНТ «Радість» та колективу народного танцю «Дзиґа» у VIІ Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Яблуневий цвіт» Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України.(м.Львів Л.Харебіна, У.Дуридівка, О.Мамалига, Я.Зінюк-Слоневська).


15-21 травня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
15 травня
	Нарада спеціалістів із охорони праці, 14.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Джус.
	Засідання творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Розвиток творчої компетентності засобами образотворчого мистецтва, 14.30, ЗШ №3, Н.Степаніщенко, Н.Буяк.

Вівторок,
16 травня
1. Засідання методичного обʼєднання еколого-натуралістичного і краєзнавчого напрямів. Робота з побутовими відходами, 10.00, МДЕС, І.Микитюк, Т.Михайловська. 
2. Нарада начальників пришкільних таборів, 15.00, СШ № 11, М.Продан, І.Валько, члени координаційної ради Департаменту освіти та науки з питань літнього оздоровлення та відпочинку.   
СЕРЕДА,
17 травня
1. Засідання колегії управління освіти і науки, 14.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Смаль, члени колегії, запрошуються директори ЗНЗ, які подавали претендентів на конкурс «Учень року – 2017» для їх представлення.
2. Загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти. Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів (СШ № 5, ЗШС № 6), С.Бойчук, З.Галас, Я.Олексин, Т.Борисевич.
3. Заняття школи ППД для музичних керівників. Розвиток вокальних навичок у дошкільників в умовах сучасного інформаційного простору, 09.00, ДНЗ № 4 “Калинова сопілка”, П.Лаврів, І. Бондар.
4. Семінар педагогів-організаторів. Забезпечення наступності між дошкіллям і початковими ланками освіти у формуванні творчої особистості, 10.00, ЗШС №6, І.Валько, Д.Скиданчук, І.Візінська.
5. Засідання школи молодого соціального педагога, 14.00, зала засідань ІМЦ, О.Сухоребська (ЗШ№24, Гімназія №2, ЗШ№2, 3, 6, 9, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 28, ЗШС ім.Софії Русової, ВШ№1, Угорницька ЗШ, Крихівецька ЗШ).
6. Засідання методичного обʼєднання декоративно-ужиткового та образотворчого напряму. Творчий портрет педагога Р.Бацила, 14.00, МЦТТУМ, І.Микитюк, Р.Бацила.
7. Засідання міського методичного об’єднання керівників гуртків з навчання англійської мови у ДНЗ. Використання різних форм перевірки результативності навчання дошкільнят англійської мови (робота в групах), 14.00, ДНЗ № 34, Л.Чмелик, Л.Чабан, О.Гунчак, К.Іваночко.
8. Засідання творчої групи вчителів основ здоров’я. Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоровʼя, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки, 14.30, ШГ№3, Н.Степаніщенко, Н.Кукурудз.
ЧЕТВЕР,
18 травня
1. Виїзний семінар учителів правознавства у м.Львів (зустріч із викладачами Юридичного інституту Львівського університету ім.Івана-Франка), Л.Руда.
2. Засідання творчої групи практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 14.00, ЗШ №4, Г.Семенів (УГ№1, ПМЛ, ЗШ № 3, 7, 15, 17, 24, Католицька школа).
3. Концерт колективів художньої самодіяльності Будинку Вчителя, 15.00, обласна філармонія, Г.Власійчук.
4. Засідання школи педагогічної майтерності. Розв’язування задач IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  економіки, 15.30, ЗШ №7, П.Ласійчук.
п’ятниця,
19 травня
	Брейн-ринг, присвячений вшануванню памʼяті загиблих воїнів АТО м. Івано-Франківська, 12.00, ЗШЛ № 23, М.Продан, І.Валько, М.Василик.
	Круглий стіл для молодих вчителів іноземних мов. Мої перші кроки педагогічної діяльності, 15.00, зала засідань ІМЦ, Л.Чабан, Л.Радукан.


22-28 травня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
22 травня
	Видача сертифікатів та інформаційних вісників за участь у Міжнародному етапі математичного конкурсу «Кенгуру», 15.00-16.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, координатори конкурсу.

Вівторок,
23 травня
1. ДПА випускників 11-их класів з української мови у формі ЗНО. Українська гімназія №1, гімназія №2, НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №12, ЗШ №19, ЗШ №21, ЗШЛ №23, ЗШ №25. І.Дейчаківський, Г.Косар, Г.Шевчук, Л.Холоденко, М.Білоокий, О.Чопик, М.Василик, С.Якимів, М.Присяжнюк.
2. Заняття творчої групи вихователів. Розвивальні ігри з патріотичного виховання для старших дошкільників, 13.00, зала засідань ІМЦ, П.Лаврів, А.Зубрицька.
3. Вечір-реквієм до Дня Героїв та Дня пам’яті жертв політичних репресій «Українські лицарі-борці». Урочисте вручення свідоцтв про позашкільну освіту випускникам, 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко.
СЕРЕДА,
травня
1. Інструктивно-методична нарада вихователів-методистів ДНЗ. Запозичення та впровадження у практику уже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій, 13.00, зала засідань ІМЦ, П. Лаврів, Н. Щулькіна.
2. Загальноміське свято «Ми – надія твоя, Україно», 14.00, актова зала ПНУ ім. В.Стефаника, І.Смаль.
3. 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, 14, 15, 19, 22, 33, 36, УМВС).
4. Інструктивно-методична нарада з керівниками різних методичних формувань. Аналіз роботи за минулий навчальний рік, заповнення діагностичних анкет, 15.00, навчальний клас Департаменту освіти та науки, Л.Чмелик.
ЧЕТВЕР,
25 травня
Нарада керівників ДНЗ, 14.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, Г.Сич.
ЗНО з німецької та французької мов, ЗШ №17, Д.Новікова, М.Присяжнюк.
п’ятниця,
26 травня
1. Свято «Останній дзвоник», керівники закладів освіти.


29-31 травня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
29 травня
ЗНО з англійської мови. Гімназія №2, ЗШ №17, ЗШ №25, ЗШ №28, Обласний академічний ліцей-інтернат. Г.Косар, Д.Новікова, С.Якимів, В.Підручний, В.Стефанишин, М.Присяжнюк.
СЕРЕДА,
травня
1. ДПА випускників 11-их класів у формі ЗНО з математики. ЗШ №19, ЗШ №24, ЗШ №25, М.Білоокий, І.Мельничук, С.Якимів, М.Присяжнюк. 
2. Засідання творчої групи практичних психологів ПНЗ. Психологічний супровід позашкільної освіти, 14.30, МНВК, І.Рошак, (МЦДЮТ, МЦНТТУМ, МДЕС). 


А.Рудак,
52-21-59

