Від 30.11.2017р. №1698/48-08/23в
								ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Департаменту освіти та науки 
____________________ І.Смаль
« 30 » листопада 2017р. 

ПЛАН РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА Грудень 2017 РОКУ
Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Благодійна освітянська акція допомоги дітям зі Сходу України «Іде Святий Миколай в Україну, рідний край», впродовж грудня, І.Смаль,керівники закладів освіти міста.
Щорічна акція «16 днів проти насильства», М.Продан, І.Валько.
Всеукраїнський тиждень права в ЗНЗ, 04-09.12.2017р., І.Валько, Л.Руда, керівники закладів освіти. 
Тиждень початкової школи. Інноваційна діяльність як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителя початкових класів в умовах підготовки до Нової української школи (наказ від 20.11.2017р. №840), 11-15.12.2017р., Н.Микула, С.Бойчук, З.Галас.
Зустріч із батьківськими колективами Школи-гімназії №3, ЗШ №10,12, НРЦ, впродовж грудня, І.Смаль, керівники закладів освіти.
Прийом щорічних звітних матеріалів «Стан організації харчування учнів» за усіма формами, (період вересень-грудень 2017р.), до 20.12.2017 р., С.Бойчук (каб. 105).
Формування електронної бази даних осіб, залучених до проведення ЗНО-2018, 01-15.12.2017р., М.Присяжнюк, заступники з навчально-виховної роботи ЗНЗ.
Проведення тематичних прес-інформацій, виховних бесід, бібліотечних уроків, присвячених 26-ій річниці проведення Всеукраїнського загальнонаціонального референдуму щодо проголошення Незалежності України 01 грудня 1991р., 01-10.12.2017р., заклади освіти, учителі історії, класні керівники.
Виставка тематичної літератури «Шляхами державотворчих процесів української держави», ЦПВУМ ім. Бандери, 01-10.12.2017р., Г.Савченко, М.Нагірний, О.Школьна.
Міський етап Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницько-експериментальних робіт з природознавства "Юний дослідник" серед учнів  9 -11років, 01.11.-11.12.2017р., Л.Руда 
Міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію "Мій рідний край" серед туристсько-краєзнавчих груп учнівської молоді, 14.11-11.12.2017р., Л.Руда.
Проведення міського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах та  закладах освіти міста, впродовж місяця, І.Джус.
Прийом звітів про травматизм за 2017рік, до 25.12.2017р., І.Джус.
Змагання з гандболу серед збірних команд ЗНЗ (дівчата), 18-22.12.2017р., 14.00, ЗШ №24, Т.Жилюк, І.Мельничук, Я.Павленко.
Змагання «Регбі-5» серед учнів 4-5 класів ЗНЗ, 14.00, ЗШ № 25, 12-15.12.2017р., Т.Жилюк, М.Ярема.
Новорічний турнір з блискавичної гри у шахи серед учнів ЗНЗ, шаховий клуб «Дебют», 14.00, 26-28.12.2017р., Т.Жилюк, В.Палагіцький.
Моніторинг стану організації харчування дітей у ДНЗ та ЗНЗ, впродовж місяця, Н.Микула, С.Бойчук, Л.Чмелик, Л.Савка.
Тренувальні збори з підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, упродовж місяця, вчителі-предметники, методисти ІМЦ.
Благодійна акція РУС «Дорогою Святого Миколая», 19-26.12.2017р., ЦПВ ім. С.Бандери, Г.Савченко, М.Калин.
Новорічні свята в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти міста, 19-22.12.2017р., організаційні комітети навчальних закладів.
Загальноміські майстер-класи для учнів шкіл міста «Різдвяний затишок оселі» 11-22.12.2017р., МДЕС (вул. Ленкавського), Г.Левицька, педагоги-організатори шкіл.

01-03 грудня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
П’ятниця,
01 грудня
Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом

ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, ЗШ № 4, Л.Тацакович, О.Солом’яна, І.Гаврилюк.
Засідання творчої групи вихователів ГПД. Формування вміння навчатися упродовж життя шляхом використання вітагенних технологій, 09.00, зала засідань ІМЦ, З.Галас, Л.Дороніна.
Інструктивно-методична нарада вихователів-методистів ДНЗ. Атестація педагогічних працівників ДНЗ. Вивчення та презентація досягнень педагогів. 10.00, зала засідань ІМЦ, П.Лаврів.
	Семінар-практикум вчителів-логопедів. Використання мнемотехніки у роботі з дітьми-логопатами, ДНЗ № 17, 10.00, Н.Романишин.
Круглий стіл «Зродились ми великої години», присвячений річниці референдуму 01.12.1991р., за участі представників ГО «ОУН», ЦПВУМ ім. Бандери, 12.30.-14.00, Г.Савченко, М.Нагірний, М.Сулятицький.
субота,
02 грудня
1. ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, ЗШ №16, А.Рудак, Н.Рущак, М.Івануляк.
Міські змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів 10-11 класів, 9.40, ЗШ № 21, І.Валько, Д.Скиданчук, Я.Вацеба, С.Карпенко, О.Чопик, директори ЗНЗ, вчителі предмета «Захист Вітчизни».

04-10 грудня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
04 грудня
	Відкриття Всеукраїнського тижня права відповідно до планів роботи закладів загальної середньої освіти, Л.Руда, керівники навчальних закладів.
Видача завдань Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи), 15.00-16.00, ЗШ № 7, П.Ласійчук.

ВІВТОРОК,
05 грудня
Міжнародний день волонтерів
	Майстер-клас вчителя ЗШ №28 Л.Павленко з правознавства. Практична реалізація технології «Хрестики-нулики» на уроках суспільствознавчих дисциплін та в позаурочний час, запрошуються по одному вчителю від закладу, 15.00, ЗШ №28, І.Валько, Л.Руда, В.Підручний

середа,
06 грудня,
День Збройних сил України
Засідання колегії Департаменту освіти та науки. Визначення стипендіатів міської ради на 2018 рік, 15.00, зал засідань департаменту освіти та науки, І.Смаль.
Заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Шкільні оргкомітети, керівники шкільних гуртків військово-патріотичного виховання.
Нарада заступників директорів шкіл з виховної роботи, 10.00,  «Люм’єр», М.Продан, І.Валько.
Школа педагога-новатора (вихователі ДНЗ). Упровадження парціальних програм в освітньому процесі з дошкільниками, 13.00, ДНЗ № 3, П. Лаврів, О. Гандзюк.
	Семінар-практикум соціальних педагогів. Профорієнтаційна робота з підлітками як умова їх успішної соціалізації, 13.30, ЗШ №18, О.Сухоребська
	Семінар-практикум практичних психологів ДНЗ. Палітра емоцій: робота з емоціями та образами як трансформація внутрішнього світу людини, 13.30, готель «Станіславів» (вул. Чорновола, 7), І.Рошак.
	Засідання ШМВ географії. Методичні діалоги: показовий урок досвідченого учителя  – засіб поширення інноваційного досвіду педагога, 14.00, Угорницька ЗШ, Н.Яремко, В.Римар.
	Засідання творчої групи голів методичних об’єднань класних керівників. Формування політичної та правової культури засобами національно-патріотичного виховання, 15.00, ЗШ №10, Д.Скиданчук, І.Куріш.
	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,
07 грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з  трудового навчання, ЗШ №2, ЗШ №28, С.Бойчук, Н.Степаніщенко, В.Засідко, В.Підручний.
Засідання школи молодого вихователя дошкільних груп. Розвиток професійної компетентності молодих вихователів, 9.00, ДНЗ № 4, П. Лаврів, Л. Павликівська.
	Круглий стіл «Захисти свої права», присвячений річниці прийняття Декларації про права за участі правозахисної ГО «УГС», провідних юристів та правозахисників, 14.00, ЦПВУМ, Б.Максимець, Ю.Вацик, В.Ковальчук.
	Брейн-ринг «Права людини» для учнів 9-11класів закладів загальної середньої освіти на базі юридичного інституту ПНУ ім.В.Стефаника, 12.30, Юридичний інститут ПНУ (вул.Шевченка, 44а), І.Валько, Л.Руда, учасники гри-учні 9-11класів ЗНЗ, учителі правознавства.
Семінарське заняття за формаційною програмою для вчителів курсу «Основи християнської етики». Модуль 1: «Основні засади духовності педагога». Запрошуються вчителі християнської етики та педагоги, які бажають пройти навчання за формаційною програмою, 14.00, Католицька ЗШ (вул.Василіянок, 17), О.Савка, Г.Гришко, с.Йосифа Кіяк.
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 № 1, Л.Чмелик, Л.Цапко, О.Михайлюк.
	Засідання школи педагогічної майстерності вчителів економіки. Формування економічної компетентності шляхом розв’язування прикладних задач на тему «Інфляція», 15.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, А.Шевлюк.
П’ятниця,
08 грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, ЗШ №21, І.Джус, П.Ласійчук, О.Чопик.
І етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи, згідно з графіком), координатори конкурсу в ЗНЗ.
Загальноміське спортивно-мистецьке свято «Спортивний вернісаж міста Франка» 15.00, Івано-Франківська обласна філармонія (вул. Леся Курбаса, 3), І.Смаль.
Презентація книги із серії «Наші партизани»: «Володимир Дейчаківський – провідний діяч ОУН Станиславівщини», 16.00, ЦПВ ім. С.Бандери, запрошується 1 вчитель історії від кожного закладу (за участю громадських організацій) І.Дейчаківський, Г.Савченко.
5. Подання звітів шкільних бібліотекарів. Виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (п.2.33-п.2.42), ІМЦ (каб.226), У Чупрунова, шкільні бібліотекарі.
6. Семінар-практикум музичних керівників. Хореографія як засіб формування музично-рухової діяльності, 9.00, ДНЗ № 36, П.Лаврів, Л. Соколовська.
7. Всеукраїнський урок «Права людини», присвячений проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році загальної декларації прав людини, І.Валько, Л.Руда, керівники ЗНЗ, класні керівники. 
8. Правовий всеобуч для батьків. Круглий стіл: Виховання у неповнолітніх відповідальності, нетерпимості до жорстокості та аморальних вчинків, 15.00, ЗШ №25, Л.Руда, С.Якимів, Р.Фундитус, голови батьківських комітетів.
9. Прийом статистичних звітів, тематики звернень практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ за І семестр 2017-2018 н.р., І. Рошак, Г.Семенів.
10. Прийом статистичних звітів, тематики звернень соціальних педагогів ЗНЗ та співпраця з державними установами і громадськими організаціями за І семестр 2017-2018 н.р., О.Сухоребська.
субота,
09 грудня
1. ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника , Л.Тацакович, О.Солом’яна, О.Козич.

11-17 грудня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
11 грудня
Відкриття Тижня початкової освіти. Інноваційна діяльність як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителя початкових класів в умовах підготовки до Нової української школи. Запрошуються заступники директорів, керівники шкільних методоб’єднань учителів початкових класів, голови батьківських комітетів (3 особи від ЗНЗ), 15.00, ЗШ № 19, Н.Микула, С.Бойчук, З.Галас, М.Білоокий, Г.Бат.
	Засідання школи молодого вчителя ЗШ №25 О.Віскушенко. Ефективні форми і методи компетентнісного підходу до викладання математики. Майстер-клас учителя математики О.Віскушенко, 15.00, ЗШ №25, М.Присяжнюк, І.Процко.
ВІВТОРОК,
12 грудня
Засідання школи молодого вихователя груп раннього віку. Розвиток професійної компетентності молодих вихователів, 9.00, ДНЗ № 4, П. Лаврів, О. Балкова.
Захист дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» серед учнів 9 -11років. Запрошуються всі учасники конкурсу та члени журі, 14.00, Католицька школа-гімназія (вул.Шевченка, 11), Л.Руда, Л.Слободян, О.Стеблина.
	Тренінг «Основні орієнтири у роботі з батьками». Запрошуються учасники тренінгу відповідно до поданих заявок, 14.30, ЗШ №26, С.Бойчук, З.Галас, Н.Ільчишин.
	Засідання школи молодого педагога-організатора. Робота педагога-організатора у період новорічно-різдвяних свят, 14.30, УГ№1, Д.Скиданчук, А.Шваюк.
	Педагогічна майстерня вчителів української мови та літератури. Майстер-клас учителя НВК «Школа-гімназія №3» О.Хибінь. Технологія формування виконавської майстерності акторських здібностей школярів на заняттях драматичного гуртка, 14.30, НВК «Школа-гімназія №3», Н.Рущак, О.Хибінь. Запрошується по одному вчителю із закладу.
Засідання журі міського етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію "Мій рідний край" серед туристсько-краєзнавчих груп учнівської молоді, 15.00, каб.115 Департаменту освіти та науки, І.Валько, Л.Руда.
середа,
13 грудня
	Конкурс «Юний математик» серед учнів 4-х класів. Запрошуються по 1 учню 4-го класу із закладу, 14.00, ЗШ №18, С.Бойчук, З.Галас, Д.Чміль. Практикум для вчителів «Методи та прийоми розв’язування задач підвищеної складності в початковій школі». Запрошуються учасники практикуму з математики відповідно до поданих заявок, 14.00, ЗШ №18, С.Бойчук, П.Ласійчук, З.Галас, Д.Чміль.
	Засідання творої 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).
	Засідання творої 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 №10, ЗШ №11, ЗШ №25, ВШ№1 (Т.Паска).
	Засідання творчої групи вчителів математики. Реалізація діяльнісного підходу в роботі з обдарованими дітьми. Підготовка методичних рекомендацій для вчителів математики, 14.30, гімназія №2, М.Присяжнюк, М.Виноградова.

четвер, 
14 грудня
Подання звітів шкільних бібліотекарів за формою «80-А» та «Розвиток читацьких інтересів школярів», протягом дня, ІМЦ (каб.226), У.Чупрунова, шкільні бібліотекарі.
	Засідання інтервізійної групи практичних психологів ЗНЗ. Арт-терапія та техніки МАК, 14.00, ЗШ № 3, І.Ліщинська, Г.Семенів (практичні психологи зі стажем роботи від 1 до 15 років).
	Семінар-практикум медичних сестер ДНЗ. Роль медичної сестри в організації харчування дітей у ДНЗ, 14.00, ДНЗ № 33, Л.Чмелик, О.Двірник, Г.Шевчук, В.Олексин.
	Майстер-клас: Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій. Запрошуються учасники майстер-класів відповідно до поданих заявок, 14.30, «Перша ластівка» (вул. Биха, 10), С.Бойчук, З.Галас, Т.Мирошниченко.
Засідання школи молодого вчителя іноземних мов. Формування психологічної компетентності молодого педагога, 15.00, зала засідань ІМЦ, Л.Чабан, Н.Бортник.
Засідання творчої групи керівників театральних гуртків. Елементи театральної майстерності, 16.00, МЦДЮТ, Д.Скиданчук, О.Хибінь, М.Клюба.
п’ятниця,
15 грудня
1. ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, УГ №1, Л.Тацакович, О.Солом’яна, І.Дейчаківський.
2. Засідання методичної ради ІМЦ. Представлення власних методичних розробок педагогів міста на присвоєння педагогічного звання, 14.00, зала засідань ІМЦ, О.Савка.
3. Круглий стіл: Професійна компетентність вчителя початкових класів Нової української школи. Запрошується 1 учитель 4-го класу, 9.30, ЗШ №9, С.Бойчук, З.Галас, О.Дорошенко. 
4. Засідання творчої групи вчителів основ здоров’я «Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки», 14.30, НВК «Школа-гімназія №3», Н.Степаніщенко, Н.Кукурудз.
5. 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.
6. Перевірка знань із правил безпечної експлуатації електроспоживачів, із правил технічної експлуатації електроспоживачів для відповідальних осіб за електрогосподарство закладів освіти, 09.00, навчальний клас Департаменту освіти та науки (СШ № 1, ЗШ № 9, 12, 13, 15, 24, Вовчинецької ЗШ, Крихівецької ЗШ, Угорницької ЗШ, ПМЛ, ПОК «Лімниця», Будинок вчителя, НРЦ, ДНЗ № 2, 4, 17, 27, 29, 30, ДЮСШ № 2, 3) Л.Врублевська.
субота,
16 грудня
ІІ етап (міський) Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, ЗШ №12, Л.Тацакович, П.Ласійчук, Г.Болюк.
ІІ етап (міський) загальноміської учнівської олімпіади з предмета «Захист Вітчизни», НВК «Школа-гімназія №3», І.Валько, Д.Скиданчук, Г.Грегул, Я.Вацеба.
НЕДІЛЯ,
грудня
ІІІ етап (обласний) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ОІППО (вул. Чорновола, 130-а), А.Рудак, Н.Рущак.





18-24 грудня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
грудня
	Засідання творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Розвиток творчої компетентності учнів засобами образотворчого мистецтва, 15.00, ЗШ №3, Н.Степаніщенко, Н.Буяк.
ВІВТОРОК,
грудня
Свято Миколая в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти м. Івано-Франківська, організаційні комітети навчальних закладів.
Загальноміське святкове дійство для дітей пільгових категорій з нагоди дня Святого Миколая «Миколаївські дива», 13.00, ПНУ ім.В.Стефаника, М.Продан, І.Валько, Д.Скиданчук, І.Волинська, оргкомітет. 
середа,
грудня
	Засідання методичного об’єднання керівників гуртків з навчання англійської мови у ДНЗ. Особливості проведення індивідуальної роботи з дітьми у процесі навчання англійської (обмін досвідом), 9.00, ДНЗ № 11, Л.Чмелик, Л.Чабан, О.Гунчак, О.Костишин.
	Нарада спеціалістів з охорони праці,14.00, навчальний клас, І. Джус.
	Засідання інтервізійної групи соціальних педагогів ЗНЗ, 14.30, ДЮПЦ, О.Дворська, О.Сухоребська (УГ№1, НВК ШГ№3, СШ№1, ЗШ№4, 8, 13, 18 (Т.Токарєва), 19, 22 (І.Корнутій), 24, Микитинецька ЗШ). 
	Засідання творчої групи вчителів української мови та літератури. Формування і розвиток практичних умінь і навичок на уроках української мови і літератури як умова досягнення учнями комунікативної компетентності, 15.00, НВК «Школа-гімназія №3», Н.Рущак, І.Тугай.
	Школа молодого бібліотекаря. Використання нормативних документів у шкільній бібліотеці та ведення бібліотечної документації, 15.00, ЗШ №18, У.Чупрунова, О.Приймачук.
	Засідання творчої групи вчителів історії. Майстер-клас: Проблемні ситуації та засоби їх вирішення на уроках історії, 14.00, ЗШ №25, Н.Яремко, Н.Тиханська, Г.Ткачук.
	Прийом звіту про проведення профорієнтаційної роботи за І семестр 2017-2018 н.р., О.Сухоребська.
	 Прийом звітів про роботі з дітьми «групи ризику» 5-9 класи щодо соціально-педагогічної дезадаптації. О.Сухоребська.

четвер,
21 грудня
	Засідання журі конкурсу буктрейлерів із зарубіжної літератури «Стежками літературних героїв», 14.00, зала засідань ІМЦ, Н.Рущак, Г.Павлікова.
	Подання узагальненої інформації щодо виконання плану проходження курсової підготовки педагогів при ІФОІППО у 2017 році, протягом дня, ІМЦ (каб.226), У.Чупрунова, заступники керівників закладів загальної середньої освіти, відповідальні за курсову підготовку.

П’ятниця,
22 грудня
Засідання творчої групи практичних психологів ЗНЗ. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 10.00, ЗШ № 4, Г. Семенів (УГ №1, ПМЛ, ЗШ № 3, 7, 15, 24, 28, Католицька школа-гімназія).
	Майстер-клас педагога-організатора ЗШ №10 І. Андрушко «Літературно-мистецький захід «Андріївські вечорниці», 11.00, ЗШ №10, Д.Скиданчук.
	Організація передачі пластунами Вифлеємського Вогню Миру колективам навчальних закладів Івано-Франківської міської ради, 14.00, СШ № 5, О.Румак, Я.Олексин.
3. ІІІ етап (обласний) ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика (3-11 кл.), ІОІППО (вул. Чорновола, 130-а), А.Рудак, Н.Рущак, С.Бойчук, З.Галас.

25-30 грудня 2017 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ВІВТОРОК,
грудня
	Засідання журі літературного конкурсу «Під Франковою зорею», 14.00, зала засідань ІМЦ, Н.Рущак.

середа,
27 грудня
1. Засідання творчої групи шкільних бібліотекарів. Організація та проведення конкурсу фахової бібліотечної майстерності «Сучасні форми роботи в шкільній бібліотеці», 15.00, ЗШ №28, У.Чупрунова, Г.Стрільчук.
2. Засідання творчої групи практичних психологів ПНЗ. Психологічний супровід позашкільної освіти, 14.00, МДЕС, І.Рошак (МЦДЮТ, МЦНТТУМ, МНВК).


