Загальна середня освіта
У 2020-2021 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 46
закладів загальної середньої освіти, у 1170-ти класах навчається 31 642 учні. В
тому числі: 4 приватні школи (42 класи, 725 учнів), НРЦ для дітей з особливими
потребами (22 класи, 137 учнів), 42 заклади загальної середньої освіти
комунальної форми власності (1 128 класів, 30 917 учнів).
У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа закладів
загальної середньої освіти зросла на 28 класів (1165 учнів). На 18 класів (397 учні)
зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 7 %. Кількістьучнів
початкової школи сягнула 13 800 учнів, що є найвищим показником за останні 20
років.
З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших класах
навчається 3 549 учнів.
У 55-ти десятих класах продовжує навчання 1477 випускників 9-х класів, що
становить 62%.
Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних закладів
та НРЦ становить 27%. Найкращого рівня середньої наповнюваності вдалось
досягнути на паралелі 5-х класів – 28,7.
Серед закладів освіти, що мають високий показник наповнюваності (30
учніві більше), слід відзначити ліцеї № 1, 5, 11, 20, 21, ліцей № 23 ім.Р.Гурика,
ПМЛ,початкова школа № 26. Середня наповнюваність у школі І ступеня - 27,3, у
школі ІІ ступеня - 27,29, у школі ІІІ ступеня - 24,7.
Серед закладів загальної середньої освіти І ступеня найбільшою є ЗШ №
9(16 класів, 379 учнів).
У 2020-2021 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 учнів,
зросла до 13 (ліцеї № 1, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, ліцей № 23 ім.Р.Гурика,
ліцей ім.В.Чорновола).
Збільшилась кількість закладів загальної середньої освіти, у яких
організовано двозмінне навчання. У 2020-2021 навчальному році навчання у дві
зміни запроваджено на базі 16 закладів (долучилися Ліцей №16, початковашкола
№9).
У 2020-2021 навчальному році інклюзивне навчання організовано для 178
дітей із особливими освітніми потребами на базі 32-ох закладів освіти.
Відкрито 8 інклюзивних груп подовженого дня для 9-ми дітей зособливими
освітніми потребами та введено 8 ставок асистента вихователя ГПД.

У двох закладах загальної середньої освіти (Ліцей № 17, Ліцей № 1)
створено ресурсні кімнати, що дозволяє емоційно розвантажити дітей, зняти
нервове збудження, знизити рівень тривожності, активізувати мозкову діяльність,
займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку

Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою,
оформлено комп’ютерні класи з обладнаними робочими місцями для учнів.
Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах загальної середньої освіти.
Загальна чисельність комп'ютерної техніки нараховує 1339 одиниць, з них
179 комп՚ ютерів використовується в управлінсько-господарській діяльності, в
т.ч. 38 – для ведення бібліотечного фонду, для забезпечення навчально-виховного
процесу 808 комп՚ ютерів та 498 портативних комп'ютери. Із загальної кількості
700 мають термін придбання понад 5 років, 94 – технічно несправні.
Найбільше персональних комп'ютерів знаходиться на балансі Ліцею № 5
(66од.), Ліцею № 24 (61 од.), Ліцею ім.М.Сабата (58 од.), Ліцею №10 (55 од.),
Ліцею №20 (50 од.), Ліцею №23 (50 од.), Ліцею ім.І.Пулюя (46 од.), Ліцею №15
(44 од.).
В усіх закладах освіти наявні мультимедійні комплекси. Крім того, уосвітніх
закладах фукціонує 207 класів з інтерактивними поверхнями, що дає можливість
використовувати комп’ютерні програми навчального призначення з різних
дисциплін.

Учнівський квиток
Всі учні ЗЗСО забезпечені безкоштовним проїздом у громадському
транспорті.

Здійснено реєстрацію учнів щодо запровадження іменних електронних
карток для безкоштовного проїзду у комунальному електротранспорті. Ці
електронні картки можна буде використати для пільгового харчування учнів,
доступу до бібліотек чи спортивних закладів міста.
Впродовж травня-червня 2020 року Департаментом освіти та науки видано
транспортні картки «Галка» відповідальним особам закладів загальної середньої
освіти.

19 червня 2020 року перед черговим засіданням сесії міської ради заучасті
міського голови Руслана Марцінківа, народного депутата України Оксани Сачук,
секретаря міської ради Віктора Синишина та директора Департаменту освіти та
науки Ігоря Максимчука відбулося урочисте вручення сертифікатів стипендіатам
міської ради. Відповідно до рішення сесії міської ради визначено 40 цьогорічних
стипендіатів: учнів, гімназистів, ліцеїстів, вихованців позашкільних закладів,
закладів професійно-технічної освіти, музичних, хореографічних чи спортивних
шкіл, котрі мають найвищі досягнення в науці, спорті, творчості.

Щорічно до Дня працівників освіти нагороджуються міською педагогічною
премією ім. Богдана Ступарика за вагомий внесок у педагогічну науку, розвиток
загальної середньої освіти, виховання учнів та досягнення високих результатів у
педагогічній праці трьом педагогам міста. У 2020 році ними стали:
-Ласійчук Петро Михайлович, учитель економіки ПМЛ.
-Поляничка Ганна Михайлівна, вчитель української мови і літературиЛіцею
№18
-Скульський Павло Георгійович, учитель фізичної культури УГ №1.

Четверо випускників 2020 року закладів загальної середньої освіти міста
отримали на ЗНО з англійської мови найвищий бал – 200.
-Василюк Анастасія – випускниця-медалістка Ліцею №5
-Анастасія Верхогляд – випускниця Ліцею №1
-Куца Анастасія – випускниця Ліцею №11
-Роман Кулик – випускник УГ № 1

«Учнем року – 2020» став учень 10 класу Ліцею № 11 Івано-Франківської
міської ради Перепелиця Антон. Серед численних успіхів школяра – тричі
переможець на ІV етапі Всеукраїнських олімпіад: двічі з астрономії та з
економіки. Був учасником ХХІV Міжнародної астрономічної олімпіади в складі
учнівської збірної команди України в м. Пьятра Нямц (Румунія), де здобув диплом

ІІІ ступеня та бронзову медаль. У квітні 2020 року Перепелиця Антон став
переможцем і здобув Диплом І ступеня на Всеукраїнському (національному етапі)
студентської олімпіади з астрономії та астрофізики).
З метою реалізації основних положень Закону України «Про освіту»,
програми «Нова українська школа» створено робочу групу та затверджено план
заходів щодо реалізації Концепції Нової української школи у закладах загальної
середньої освіти Івано-Франківської міської ради.
З 1 вересня 2020 року учні 1-3 класів та 2 четвертих пілотних розпочали
роботу за новим Державним стандартом.
До початку 2020-2021 навчального року усі перші класи закладів загальної
освіти забезпечені навчальним приладдям для математичної, природничої,
мистецької освітніх галузей та навчальним приладдям для проведення практичних
робіт з природознавства, шкільними меблями (стіл 6- ти кутний мобільний з
регулюванням кута нахилу стільниці, стілець полозковий на круглій трубі).
Оголошено план на закупівлю комп’ютерного обладнання (інтерактивні
комплекси, комплекти для вивчення основ програмування, багатофункціональні
пристрої).
Вчителі початкових класів Початкової школи № 26 Аліса Павлюк (вдруге) та
Ліцею № 7 Леся Павлюк увійшли до ТОП-50 фіналістів національної премії Global
Teacher Prize Ukraine-2020.
Враховуючи побажання учасників освітнього процесу, Департаментосвіти
та науки Івано-Франківської міської ради продовжує роботу щодо запровадження
нового шкільного меню та змін в організації харчування в закладах освіти міста.

В усіх закладах освіти організована поетапна робота щодо запровадження та
використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точка (НАССР),
впровадження нової системи харчування за «Збірником рецептур страв для
харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих
закладах», напрацьованим кулінарним експертом Євгеном Клопотенком.
Для забезпечення гарячим харчуванням (платним і безоплатним) створені
умови для усіх учнів 1-11 класів.
За кошти місцевого бюджету гарячим харчуванням забезпечені 7567 (24%)
учнів 1-11 класів. Серед них: дворазовим гарячим харчуванням (сніданок, обід
вартістю 35грн/день) забезпечені – 2529 (33%) учнів 1-11 класів; одноразовим
гарячим харчуванням (сніданок вартістю 15,00грн./день) забезпечені – 4441 (59%)
учнів 1-11 класів; одноразовим гарячим харчуванням (обід вартістю
20,00грн./день) забезпечені – 597 (8%) вихованців груп подовженого дня.
На 2020 рік з місцевого бюджету передбачено виділення коштів на суму
16млн.728тис.248грн.
Для усіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій
дітей, котрі харчуються безкоштовно, організовано гаряче харчування за кошти
батьків. Фізичні особи-підприємці, котрі надають послуги з гарячого харчування
у закладах освіти, уклали кілька варіантів меню з різними ціновими пропозиціями
на вибір представників батьківської громадськості.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2020 року
№ 613 «Про затвердження Переліку погоджених пропозицій обласних державних
адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за напрямом
«Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної
середньої освіти» ліцеї № 5, 19, 21, 23 ім. Р.Гурика, 24 Івано- Франківської міської
ради включені у перелік закладів освіти для проведення ремонтів та придбання
обладнання для їдалень (харчоблоків).
У ІІ півріччі 2020 року з міського бюджету виділено 134,0 тис. грн. на
придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти.
З метою пропагування культури здорового харчування серед учасників
освітнього процесу проведено День культури здорового харчування у закладах
загальної середньої освіти, підготовлено відеоматеріали «А ми харчуємося так...»

