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Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Прийом фактичної та планової мережі, 06-07.09.2018р., Н.Микула, О.Шендрик, Д.Худевич, О.Балкова.
Підготовка матеріалів на засідання виконкому щодо затвердження фактичної мережі навчальних закладів міста на 2018/2019н.р, до 11.09.2018р., Н.Микула, О.Шендрик, Д.Худевич, О.Балкова.
Перевірка готовності дошкільних навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019н.р., 17-20.09.2018р., І.Максимчук, В.Крушельницький.
Прийом звітів за формою ЗНЗ-1, 10-11.09.2018р., відповідно до графіка, Н.Микула, Д.Худевич.
Формування звітів РВК – 76, Д - 7, Д - 8, до 25.09.2018р., Н.Микула, Д.Худевич.
Подання інформації про продовження навчання випускників 9-их та 11-их класів, до 11.09.2018р., Д.Худевич.
Формування звіту 77-РВК, до 29.09.2018р., Д.Худевич.
Подання документів для визначення лауреатів міської педагогічної премії ім.Богдана Ступарика, до 14.09.2018р., керівники закладів освіти міста, А.Рудак.
Видача підручників відповідно до постачання МОН, упродовж місяця, С.Бандери 10-Г, У.Чупрунова.
Загальноміський конкурс серед вчителів суспільствознавчих дисциплін, керівників гуртків і наукових секцій МАН на кращу розробку виховних заходів, уроків,  присвячених  100-ій річниці ЗУНР, «Станіславів - столиця ЗУНР», 31.08.2018р.-10.10.2018р., Л.Руда, ЗЗСО.
Погодження планів та графіків роботи працівників психологічної служби ЗЗСО, до 10.09.2018р., Г.Ляльчук.
Погодження планів та графіків роботи працівників психологічної служби ЗДО, до 10.09.2018р., Г.Ляльчук.
Формування банку даних про дітей, які не відвідують навчальні заклади, до 05.09.2018р., Г.Ляльчук, Д.Худевич, О.Сухоребська.
Відомості про подальше продовження навчання випускників 9, 11 класів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, до 05.09.2018р.,  Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
Оновлення списків дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; прийом подання адміністрації закладів на виплати щодо компенсації за придбання спортивної форми дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування відповідно до документів, які підтверджують статус дитини, до 05.09.2018р., Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
Прийом подання адміністрації ЗЗСО на виплати випускникам 9-х класів 2017-2018 н.р. з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, відповідно до підтверджуючих документів про продовження навчання ними в інших закладах, до 05.09.2018р., Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
Прийом списків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для страхування від нещасних випадків (окрім ЗЗСО, які ведуть самостійний бухгалтерський облік), до 12.09.2018р., Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
Прийом соціальних паспортів закладів дошкільної та загальної середньої освіти (в тому числі електронний варіант), до 20.09.2018р., І.Рошак, О.Сухоребська.
Прийом інформації «Організація харчування учнів у 2018-2019н.р.» за встановленими формами, до 10.09.2018р., 9.00-15.00, С.Бойчук. 
Погодження планів роботи вчителів-логопедів на 2018-2019н.р., до 07.09.2018р., Т.Кудярська.
Прийом звітів учителів-логопедів про результати проведеного обстеження рівня мовного розвитку дітей, даних про дітей із ТВМ, 27-28.09.2018 р. (за окремим графіком), Департамент освіти та науки, Т.Кудярська.
Загальноміський конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі», впродовж місяця, І.Джус.
Видача шкільної документації, з 10.09.2018р., В.Крушельницький.
Прийом звітів учителів фізичної культури «Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів», до 14.09.2018р., Т.Жилюк, Я.Павленко.
Загальноміський Олімпійський тиждень. Проведення Олімпійського уроку та заходів на олімпійську тематику, 01-08.09.2018р., Т.Жилюк, керівники ЗЗСО.
Змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м՚яч» у трьох вікових категоріях, з 25.09.2018р., Т.Жилюк, П.Бойчук, учителі фізичної культури.
Змагання з лазертагу серед учнів 6-7 класів та 8-9 класів ЗЗСО, спортивний комплекс «Олімп» (вул Академіка Сахарова, 38), 10.09-14.09.2018р., 12.00, Т.Жилюк, учителі фізичної культури.
Подача письмових звітів про підсумки літнього оздоровлення (згідно з формами), до 05.09.2018р., І.Валько, заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи.
Формування складу шкільних рад профілактики правопорушень, наркологічних постів, координаційних рад з питань туристсько-краєзнавчої роботи на 2018-2019 навчальний рік у школах, до 17.09.2018р., О.Шендрик, керівники ЗЗСО.
Оформлення соціально-педагогічних паспортів ЗДО, ЗЗСО та ЗПО, 03-28.09.2018р., О.Шендрик, керівники закладів освіти.
Проведення батьківських зборів класів і груп, загальних батьківських зборів у ЗДО, ЗЗСО та ЗПО, вибори і затвердження складів батьківських комітетів усіх рівнів, організація звітно-виборних конференцій (зборів) у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, затвердження складів рад закладів освіти та структури державно-громадського управління в 2018-2019 році, до 28.09.2018р., О.Шендрик, керівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
Проведення учнівських зборів у 1-11 класах ЗЗСО, гуртках ЗПО, загальних учнівських конференцій в ЗЗСО та ЗПО, вибори старост класів, гуртків, загальношкільного учнівського комітету, учнівського комітету ЗПО, затвердження планів роботи органів учнівського самоврядування ЗЗСО та ЗПО на 2018-2019 навчальний рік, до 17.09.2018р., О.Шендрик, І.Валько, керівники закладів освіти, педагоги-організатори, класні керівники, керівники гуртків.
Заходи щодо вшанування жертв Бабиного Яру, 19-28.09.2018р., О.Шендрик, І.Валько, заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи.

День тижня, дата
Зміст роботи
СУБОТА, 
01 вересня
Урочисті заходи з нагоди Дня Знань та свята Першого дзвоника у закладах освіти, керівники ЗЗСО. 
Святковий молебень з нагоди Дня знань, 11.00, Архикатедральний і Митрополитний собор Святого Воскресіння Христового, запрошуються керівники закладів освіти, педагоги, учні, батьки, І.Максимчук, О.Савка.

03-09 вересня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
середа, 
05 вересня
Нарада заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи, 14.00, МЦНТТУМ (вул. Івасюка, 38-а), О.Шендрик, І.Валько.
Засідання творчої групи вчителів предмета «Захист Вітчизни». Ініціативність та практичність як основні риси вчителя предмета «Захист Вітчизни», 15.00, ІМЦ, О.Шендрик, І.Вацеба. 
3. Розширена нарада відповідальних за організацію харчування учнів у ЗЗСО (запрошуються керівники ЗЗСО, відповідальні за організацію харчування, підприємці, медичні працівники, батьки), 15.00, СШ № 11 (актова зала), І.Максимчук, Н.Микула, С.Бойчук.
четвер, 
вересня

Прийом фактичної та планової мережі, 8.30-17.00, Департамент освіти та науки, відповідно до графіка, Н.Микула, Д.Худевич.
Школа молодого вихователя ГПД. Особливості організації освітнього процесу у групі продовженого дня в умовах НУШ, 9.00, ЗШ № 25, З.Галас, Н.Фреїк. 
3. Нарада директорів позашкільних закладів освіти, 10.00, ЦПВ ім. С.Бандери, М.Продан, І.Валько, А.Скакальська.
4. Секційне засідання практичних психологів та соціальних педагогів ЗЗСО. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти в умовах НУШ, 13.00, ЗШ № 15, Г.Ляльчук, Г.Семенів, О.Сухоребська.
п’ятниця,
07 вересня
1. Прийом фактичної та планової мережі, 8.30-17.00, Департамент освіти та науки, відповідно до графіка, Н.Микула, Д.Худевич.
СУБОТА,
08 вересня

День фізичної культури і спорту, Вічевий майдан, 14.00, Т.Жилюк, Я.Павленко, керівники спортивних шкіл, учителі та інструктори фізичної культури.

10-16 вересня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
10 вересня
Прийом звітів ЗНЗ-1, 18.30-17.00, Департамент освіти та науки, Д.Худевич.
Інструктивно-методична нарада громадських інспекторів з охорони дитинства, 13.00, ДНЗ № 16 «Сонечко», І.Рошак.
Методична студія. Нейробіка в роботі практичного психолога - виконання незвичним способом звичайних дій, 14.00, ДНЗ № 16 «Сонечко», Г.Ляльчук, І.Рошак.
	Засідання школи молодого вчителя інформатики «Крокуємо до майстерності», 15.00, ЗШ №21, О.Солом’яна, О.Воробей.
ВІВТОРОК,
вересня
1. Прийом звітів ЗНЗ-1, 8.30-17.00, Департамент освіти та науки, Д.Худевич.
2. Засідання творчої групи вчителів інформатики. Розвиток творчої компетентності школярів, 15.00, СШ №5, О.Солом’яна, С.Микицей.
середа, 
12 вересня
	Засідання педагогічної студії вихователів-методистів ЗДО, 10.00, ДНЗ № 20, П.Лаврів.
	Засідання творчої групи вчителів трудового навчання та креслення. Формування життєвих компетентностей на уроках трудового навчання та технологій, 14.30, ЗШ №10, Н.Степаніщенко, Н.Олійник.

3. Засідання методичної ради ІМЦ, 15.00, ІМЦ, О.Савка.
четвер, 
13 вересня
	Засідання методичного об’єднання медичних сестер ЗДО. Групова дискусія. Вимоги до оформлення медичних документів при прийомі дітей до дошкільного закладу, 14.00, ДНЗ №15, Л.Чмелик, В.Олексин, О.Двірник.
	Творча група практичних психологів ЗЗСО. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі, 14.00, ЗШ № 4, Г.Семенів (УГ №1, гімназія №2, ПМЛ, ЗШ № 3, 7, 15, 24, Католицька школа).

п’ятниця,
14 вересня
	Інструктивно-методична нарада керівників методичних обʼєднань, шкіл молодого педагога, передового педагогічного досвіду. Пошук і впровадження нових ефективних форм роботи відповідно до основних ідей Закону України “Про освіту” та концепції Нової української школи, 13.00, ДНЗ №14, П.Лаврів.
	Засідання творчої групи вчителів економіки. Організація та проведення турніру з економіки, 15.30, ІМЦ, П.Ласійчук.


17-23 вересня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
17 вересня
	Засідання творчої групи вчителів музичного мистецтва, 15.00, ЗШ № 14, І.Микитюк, Р.Красій.

ВІВТОРОК,
18 вересня
1. Тренінг для вчителів географії, історії зі стажем роботи до 5 років. Нетворкінг як принцип успішної комунікації педагога, 14.00, ЗШ № 25, каб.402, Л.Руда, Н.Труш, Н.Мізерак.
середа,
19 вересня
1. Засідання колегії Департаменту освіти та науки, 14.00, Департамент освіти та науки, І.Максимчук.
2. Засідання творчої групи практичних психологів ЗДО. Розвиток емоційного інтелекту дітей середнього та старшого дошкільного віку, 14.30, ДНЗ № 12 «Струмочок», І.Рошак (ДНЗ № 3, 10, 11, 17, 20, 23, 27, 28, Національної поліції та МШП).
3. Засідання творчої групи педагога-організатора. Самоосвіта педагога-організатора – один із головних ресурсів підвищення професійних компетенцій, 14.00, ІМЦ, І.Валько, О.Шендрик.
четвер,
20 вересня
	Засідання творчої групи практичних психологів ЗПО. Психологічний супровід позашкільної освіти, 11.00, МНВК, І.Рошак (МЦДЮТ, МЦНТТУМ, МДЕС).
	Нарада спеціалістів з охорони праці, 14.00, СШ № 1, І.Джус.
	Засідання творчої групи вчителів фізичної культури. Формування інноваційного освітнього простору. Проведення тестування щодо фізичної підготовленості дітей шкільного віку, 15.00, ЗШ №17, Т.Жилюк, Я.Павленко.
	Міський етап Всеукраїнського турніру юних географів, 14.00, ПМЛ, Л.Руда.
	Засідання методичного об’єднання музичних керівників ЗДО. Творча дискусія. Інноваційні технології в музичному вихованні дошкільників, 9.00, ДНЗ №10, П.Лаврів.
	Засідання методичного об’єднання інструкторів з фізкультури. Педагогічний брифінг. Нові підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО, 14.00, ДНЗ №16, Л.Чмелик, Г.Скиба.

Засідання творчої групи вчителів початкових класів. Нові орієнтири вчителя НУШ, 14.00, НВК «Школа-гімназія №3», З.Галас, С.Дейнека, Н.Яцевич. 
	Засідання школи молодого бібліотекаря. Бібліотека позитивних змін: нові виклики, нові ідеї, 15.00, ЗШ №18, У.Чупрунова, О.Приймачук. 
	Творча лабораторія. Формування здатності молодшого школяра до спілкування іноземною мовою і готовності до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи, 15.00, ЗШЛ №23, Л.Чабан. 
	Засідання творчої групи класних керівників. Планування і координація виховної роботи з класом, 14.00, ІМЦ, І.Валько, О.Шендрик.
п’ятниця, 
вересня
	Круглий стіл за участі працівників психологічної служби (соціальних педагогів) ЗЗСО з представниками державних установ та громадських організацій. Посередницька роль соціального педагога у взаєминах дитини, родини з освітніми, позаосвітніми та соціокультурними закладами (за окремим графіком), Г.Ляльчук, О.Сухоребська.
	Засідання творчої групи вихователів ГПД. Робота ГПД в умовах НУШ, 9.00, ЗШ № 9, З.Галас, Л.Дороніна.


24-28 вересня 2018 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Понеділок,
24 вересня
	Практикум для учителів початкової школи. Методи та прийоми розв'язування задач підвищеної складності в початковій школі, 15.00, ЗШ№7, П.Ласійчук, З.Галас.

ВІВТОРОК,
25 вересня
	Засідання методичного об’єднання вихователів ЗДО. Педагогічні читання. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу, 9.00, ДНЗ №16, П.Лаврів 

Засідання творчої групи інструкторів з фізичної культури за проектом «Про себе треба знати, про себе треба дбати», (презентація та формування графіку апробації напрацьованих матеріалів), 14.00, ДНЗ № 9, Л.Чмелик, Л.Цапко.
	Засідання творчої групи заступників директорів з виховної роботи, 14.00, ІМЦ, І.Валько, О.Шендрик.
середа,
26 вересня
 Вересня
	Виїзна нарада педагогів-організаторів у с.Шешори (Косівський район). Інноваційні підходи до розвитку пізнавальних інтересів учнів, створення позитивної мотивації та активізації діяльності школярів у позаурочний час, Шешори, І.Валько, О.Шендрик.
	Засідання школи молодого вчителя-логопеда. Ротикопластика – тренажер для язика (практикум), ДНЗ № 20, 14.00, Т.Кудярська, О.Гах.
	Психологічний тренінг для вихователів ЗДО міста. Асертивна поведінка педагога. Поважаючи себе – поважай інших, 13.00, ДНЗ № 11, ЗШС № 3, Вовчинецький КЗДО № 1, І.Рошак.
	Відкритий мікрофон: запитання та відповіді. Організація освітнього процесу НУШ. Запрошуються всі вчителі 1-х класів (класоводи), 14.00, ЗШЛ №23, С.Бойчук, З.Галас.

четвер,
27 вересня
Нарада директорів закладів загальної середньої освіти, 10.00, СШ № 11, І.Максимчук, Н.Микула.
Виїзний семінар. Формування компетенцій учнів через військово-патріотичне, духовно-моральне виховання, Прикарпатський військово-спортивний ліцей м.Надвірна, І.Валько, О.Шендрик. 
	Засідання школи ППД вчителів інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Формування економічної компетентності школярів, 15.00, ПМЛ, П.Ласійчук.
	Нарада шкільних координаторів Міжнародної природознавчої гри «Геліантус-2018» та «Геліантус- вчитель», 15.00, ЗШ №3, каб.311, Л.Руда.
	Засідання круглого столу вчителів польської мови. Технології критичного мислення на уроках польської мови, 15.00, ЗШ №24, Л.Чабан, М.Перепічка.
6. Засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та захисту прав дітей, 15.00, ІМЦ, О.Шендрик, І.Валько, члени координаційної ради.
п’ятниця, 
вересня
	Засідання творчої групи керівників гуртків екологічного спрямування. Нетрадиційні форми організації навчального процесу в гуртках еколого-натуралістичного спрямування, 11.00, МДЕС, А.Скакальська.


А.Рудак,
535-666


