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Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Організоване закінчення 2017-2018н.р., впродовж місяця, І.Смаль, Н.Микула, спеціалісти.
Проведення  ДПА в 4-х та 9-х класах, 11-х (ВШ № 1), відповідно до розкладу ДПА, Н.Микула, спеціалісти.
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 04.05.2018р., А.Рудак, керівники ЗЗСО.
Подача характеристик для присвоєння звання «Учень року – 2018», до 10.05.2018р., А.Рудак, керівники ЗЗСО.
Видача документів про освіту (свідоцтва, атестати), до 25.05.2018р., А.Рудак, керівники ЗЗСО.
Подання інформації про організацію літніх мовних таборів (мовних шкіл) на базі ЗЗСО, до 10.05.2018р., Д.Худевич.
Навчання осіб, котрі забезпечуватимуть проведення ЗНО-2018 в пунктах тестування, 10-16.05.2018р., М.Присяжнюк.
Виставка-конкурс дитячого малюнка «Франкове місто, наша рідна доле!», 27.04-10.05.2018р., присвячена Дню міста, ЦПВ ім. С.Бандери, Н.Степаніщенко, Г.Савченко.
Виставка-конкурс дитячого малюнка «До землі Вам, матусі, уклін!», присвячена Дню матері, 11.05-25.05.2018р., ЦПВ ім. С.Бандери, Н.Степаніщенко, Г.Савченко.
Організація та проведення щорічного обліку підручників. Стан забезпечення ЗЗСО міста підручниками для учнів 1-11-х класів, травень – червень, У.Чупрунова, бібліотечні працівники ЗЗСО.
Державне замовлення підручників для учнів 1-х класів, 14.05.-17.05.2018р., У.Чупрунова, відповідальні в ЗЗСО за Державне замовлення підручників.
Організація харчування учнів у ЗЗСО, упродовж місяця, керівники ЗЗСО, С.Бойчук.
Контроль за організацією роботи груп підготовки дітей, котрі не відвідують ЗДО, 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 батьків майбутніх першокласників Нової української школи. Знайомство з першою вчителькою, впродовж місяця, керівники ЗЗСО, С.Бойчук.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень практичних психологів ЗДО та ЗЗСО за 2017-2018 н.р., 10.05.2018 р., І. Рошак, Г.Семенів.
Прийом звітів про результати психологічних досліджень дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, 10.05.2018 р., І.Рошак.
Прийом статистичних звітів, тематики звернень соціальних педагогів ЗЗCО за 2017-2018 н.р., 10.05.2018р., О.Сухоребська.
Прийом звітів про проведенну просвітницько-профілактичну роботу практичних психологів, соціальних педагогів ЗЗСО за ІІ семестр 2017-2018 н.р., 10.05.2018 р., Н.Джус, О.Сухоребська.
Прийом звітів учителів-логопедів про результати проведеного обстеження рівня мовного розвитку дітей та про проведену методичну роботу в освітніх закладах, 30-31.05.2018р., каб. 125 Департаменту освіти та науки, Т.Кудярська. 
Свято Матері в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах «Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ!» 07-13.05.2018р., оргкомітети освітніх закладів.
Проведення підсумкової атестації випускників позашкільних навчальних закладів на право отримання свідоцтва про позашкільну освіту, впродовж місяця, директори ЗПО.
Ушанування пам’яті загиблих в роки ІІ світової війни, 08-10.05.2018р., І.Валько, організаційні комітети освітніх закладів.
Урочисте вручення свідоцтв про позашкільну освіту, 17-25.05.2018р., директори ЗПО.
Підготовка до організації літнього оздоровлення та відпочинку учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, упродовж місяця, М.Продан, І.Валько, керівники ЗЗСО, класні керівники, голови класних батьківських комітетів.
Подача уточненої інформації про функціонування літніх пришкільних таборів, до 05.05.2018р., на електронну скриньку Департаменту освіти та науки, згідно з формою, І.Валько, каб.209, керівники ЗЗСО.
Відзначення 356-ї річниці з дня надання місту Івано-Франківську (Станіславу) Магдебурзького права, 03-07.05.2018р., І.Смаль, оргкомітет, керівники навчальних закладів.
Тематичні години класного керівника в 1-11 класах «Я люблю тебе, місто Франкове!..», 03-05.05.2018р., керівники ЗЗСО.
Святково-розважальні програми в мікрорайонах міста «Рідному місту і рідній матусі присвячується…», 02-11.05.2018р., Л.Зваричук, педагоги-організатори Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання.
Навчально-польові збори учнів 11-их класів ЗЗСО, 03-05.05.2018р., І.Валько, Я.Вацеба, директори закладів освіти.
Заходи з нагоди Дня Героїв, М.Продан, І.Валько, О.Шендрик, директори закладів освіти.
VI-й конкурс пошуково-дослідницьких робіт вихованців гуртків ЦПВ ім. С.Бандери, присвячений Дню Героїв, 02-16.05.2018р., М.Нагірний, керівники гуртків.
Участь гуртківців МДЕС у: 
- Всеукраїнському конкурсі з квітництва та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», 15-17.05.2018р., Київ, НЕНЦ, О.Марущак, Г.Левицька;
- у Міжнародному конкурсі «Наші ровесники  наші міста регіони - познайомимось ближче», з 15.05.2018р,. м. Кошалін (Польща), Б.Васильчишин, Г.Левицька;
- у Всеукраїнському конкурсі «Я маю право», до 12.05.2018р., ІФГУЮ, Б.Васильчишин, Г.Левицька;
- в обласних конкурсах: «Майбутнє лісу в твоїх руках», 13.05.2018р., ІФМЛГ, Б.Васильчишин; - внутрішнє озеленення приміщень закладів освіти16.05.2018р., ОЕНЦУМ, О.Бойко; - обласний марафон «Знавці лікарських рослин», 22.05.2018р., ОЕНЦУМ, Н.Рязанова.
ФОПФУ «Нащадки козацької слави» серед учнів ЗЗСО, ЗШЛ № 23, 10.00, 07-10.05.2018р., Т.Жилюк, О.Шендрик, М.Василик, Я.Павленко, вчителі фізичної культури.
Змагання з лазертагу серед учнів ЗЗСО, СК «Олімп» 02-04.05.2018р., Т.Жилюк, О.Шендрик, вчителі фізичної культури.
Турнір з міні-футболу «Прикарпатська весна», футбольні майданчики СШ№11, гімназія №2, ЗШ№15, 10-11.05.2018р., І.Смаль, Т.Жилюк, О.Шендрик, П.Бойчук, Н.Романишин, Г.Косар, В.Бойчук, вчителі фізичної культури

01-06 травня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
четвер, 
03 травня
	Загальноміський конкурс на кращу символіку закладів освіти, 10.00, зала засідань ІМЦ Департаменту освіти та науки, І.Смаль, М.Продан, І.Валько, А.Скакальська.

Урочисте вручення сертифікатів стипендіатам міської ради 2018р., 14.00, СШ № 11, І.Смаль, Н.Микула, А.Рудак, Н.Романишин.
3. Флеш-моб, присвячений відкриттю театрального сезону «Обереги», в рамках міжнародного конкурсу «Карпатський простір» І.Волинська, Н.Клюба, Г.Семенцова.
4. Засідання творчої групи вчителів історії «Кроки реалізації успішного проекту Urban Spase», 14.30, кафе «Urban Spase» (вул. Грушевського, 19), Л.Руда, В.Шамотайло, О.Куцакова.
5. Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури, 15.00, зала засідань ІМЦ, Н.Рущак, О.Гусак.
п’ятниця,
04 травня
1. ХІІ загальноміська інтерактивна гра “Таємниці Станіславської фортеці” 04.05.2018 р., 13.45, подвір’я ЗШЛ №23, І.Валько, Л.Руда, М.Василик,О.Румак, Г.Савченко, О.Шендрик.
2. Загальноміський захід, приурочений Дню міста, «Люблю це місто, в нім моя потреба»,14.00, ЦПВ ім.С.Бандери, Н.Рущак, Н.Степаніщенко, І.Волинська, Г.Савченко.
СУБОТА,
05 травня
ХХІІІ Євхаристійний з’їзд учнівської молоді «Ви – світло для світу» для учнів 11-х класів, формування колони о 8.30 на вул. Тисменицькій (АС-4), О.Савка.

НЕДіЛЯ,
06 травня
Урочиста хода з нагоди Дня міста, І.Смаль, М.Продан, Н.Микула, В.Крушельницький, директори освітніх закладів (формування колони о 12.00, площа ім. І.Франка, початок ходи 12.30).
2. Концертно-розважальна програма «Цвіт талантів Івано-Франківська», М.Продан, Л.Зваричук.

07-13 травня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
07 травня
Урочисте підняття прапорів міста у ЗЗСО, 11.30, директори ЗЗСО.
Зустріч учнів 9-11-х класів з відомим економістом Романом Шереметою, 15.00, ауд. №25, Прикарпатський національний університет ім..В.Стефаника, П.Ласійчук, вчителі економіки, запрошуються 10 учнів від закладу.
Привітання мешканців міста з Днем пам'яті та примирення (майстер-клас з виготовлення символу примирення – червоного маку), М.Калин, ЦПВ ім. С.Бандери.
	Міська олімпіада юних знавців історії міста Івано-Франківська, присвячена 356-й річниці від Дня заснування міста, 14.30, ЗШ № 7, І.Валько, Л.Руда, М.Попович.
	Практикум для вчителів початкових класів Методи та прийоми розв'язування задач підвищеної складності в початковій школі, 14.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, З.Галас.
ЧЕТВЕР,
10 травня
	Засідання школи новопризначеного завідувача ЗДО. Ведення ділової документації у закладі дошкільної освіти, 14.00, навчальний клас Департаменту освіти та науки, Л.Чмелик, Т.Кузьменко.

Гала-концерт ХV дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької», 14.00-17.00, М.Продан, І.Валько, Л.Зваричук, І.Волинська, А.Скакальська, О.Шендрик.
Засідання школи педагогічної майтерності. Розв’язування задач IV етапу ХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 15.30, ЗШ №7, П.Ласійчук.
	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 «Школа-гімназія № 3», Н.Степаніщенко, Н.Кукурудз.
День науки у МАН, 16.00, актова зала Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника (вул. Бандери, 1), М.Продан, І.Загрійчук.
п’ятниця,
11 травня
Навчальне заняття з питань ведення військового обліку, запрошуються представники всіх закладів освіти міста, 10.00, ЗШ № 15, Л.Тацакович, В.Коломієць, В.Фатафутдінов.
Гала-концерт ХV дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької», 14.00-17.00, М.Продан, І.Валько, Л.Зваричук, І.Волинська, А.Скакальська, О.Шендрик.
СУБОТА,
12 травня
1. Вечір-спомин «Життя – мов спалах», присвячений пам’яті Руслана Юрчишина, ЦПВ ім.С.Бандери, Г.Савченко.
НЕДіЛЯ,
травня
	Концерт до Дня Матері «Мелодії для мами», Школа мистецтв, 12.00, Музей мистецтв Прикарпаття, І.Волинська, М.Трощук.


14-20 травня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
ПОНЕДІЛОК,
14 травня
	Засідання творчої групи інструкторів з фізичної культури. Планування роботи щодо проведення Днів здоров’я за змістом програмових вимог з ОБЖД (IV етап),14.00, ДНЗ № 18, Л.Чмелик, Л.Цапко, Л.Мосенжалова.
	Практикум для вчителів початкових класів. Методи та прийоми розв'язування задач підвищеної складності в початковій школі, 14.30, ЗШ №7, П.Ласійчук, З.Галас.

Вівторок,
15 травня
1.  Засідання Школи молодого вчителя іноземних мов «Мої перші педагогічні знахідки», 15.00, ЗШЛ № 23 (каб.213), Л.Чабан, Н.Бортник, Г.Філіпчук.
СЕРЕДА,
16 травня
1. Засідання колегії Департаменту освіти та науки, 14.30, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Смаль, члени колегії, запрошуються претенденти на перемогу в конкурсі «Учень року – 2018» та директори ЗЗСО для їх представлення.
2. Майстер-клас «Виробництво м’ясних, кулінарних та кондитерських виробів» для підприємців, які надають послуги з харчування у закладах загальної середньої освіти м.Івано-Франківська, 14.00, ТзОВ «Фірма «Надія» (вул.Незалежності, 40), С.Бойчук.
3. Семінар-практикум соціальних педагогів ЗЗСО. Нетворкінг як принцип успішної комунікації соціального педагога,  13.30, Гімназія №2, Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
4. Засідання творчої групи практичних психологів ЗДО 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, Національної поліції та ЗШС № 6).
5. Семінарське заняття за формаційною програмою для вчителів курсу «Основи християнської етики». Модуль 3. Основні засади духовності педагога. Запрошуються вчителі християнської етики та педагоги, які проходять навчання за формаційною програмою, 14.30, Католицька ЗШ (вул.Василіянок,17), О.Савка, Г.Гришко, с.Йосифа Кіяк.
6. Флеш-моб вихованців МЦДЮТ до Всесвітнього дня вишиванки, І.Волинська, М.Козлова.
ЧЕТВЕР,
17 травня, День української вишиванки
1.  Нарада начальників пришкільних таборів, 15.00, СШ № 11, М.Продан, І.Валько, Л.Харенко, Н.Романишин, члени координаційної ради Департаменту освіти та науки з питань літнього оздоровлення та відпочинку.
2. Засідання творчої групи практичних психологів ЗПО. Психологічний супровід позашкільної освіти, 14.00, МНВК, І.Рошак (МЦДЮТ, МЦНТТУМ, МДЕС).
3. Засідання творчої групи практичних психологів ЗЗСО. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 14.30, ЗШ № 4, Г. Семенів (УГ №1, ПМЛ, ЗШ № 3, 4, 7, 15, 24).
4. Концерт колективів художньої самодіяльності Івано-Франківського міського Будинку Вчителя, 14.00, обласна філармонія, Г.Власійчук.
5. Літературно-музичне свято «А над світом українська вишивка цвіте», ЦПВ ім. С.Бандери, 15.00, О.Школьна.
СУБОТА,
19 травня
Спартакіада серед департаментів, відділів, управлінь виконавчого комітету та депутатів Івано-Франківської міської ради, 10.00, КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» (вул. Симоненка, 13), І.Смаль, Т.Жилюк, керівники закладів освіти, вчителі фізичної культури.

21-27 травня 2018 року

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

Вівторок,
22 травня
1. ДПА випускників 11-их класів у формі ЗНО з математики, НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №17, ЗШ №21, ЗШ №25, обласний академічний ліцей-інтернат, Д.Скиданчук, Д.Новікова, О.Чопик, С.Якимів,  В.Стефанишин, М.Присяжнюк.
СЕРЕДА,
травня
1. Загальноміське свято «Ми – надія твоя, Україно», 14.00, актова зала Муніципального Центру дозвілля (вул. Набережна  ім. В.Стефаника,42), І.Смаль.

ЧЕТВЕР,
24 травня
Нарада керівників ЗДО, 14.00, зала засідань Департаменту освіти та науки, І.Смаль, О.Балкова.
ДПА випускників 11-х класів з української мови у формі ЗНО, керівники 18-ти пунктів тестування, М.Присяжнюк.
п’ятниця,
25 травня
1. Свято «Останній дзвоник», керівники закладів освіти.


28-31 травня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
травня
ЗНО з іспанської, німецької та французької мов. ЗШ №28, В.Підручний, М.Присяжнюк.

А.Рудак,
52-21-59

