Позашкільна освіта
Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради
розширено мережу закладів позашкільної освіти. У 2019 році розпочав роботу
новий заклад позашкільної освіти – міський центр освітніх інновацій (в.о.
директора Марія Починок). Станом на 31.12.2019 року у м. Івано-Франківську
функціонує 13 закладів позашкільної освіти, у яких функціонує 796 груп, 19
клубів, 4 табірні зміни, які відвідують 12759 вихованців
Працівники закладів позашкільної освіти щорічно беруть участь у
проведенні обласного конкурсу на кращу науково-методичну розробку з
питань позашкільної освіти.
Департаментом освіти та науки упродовж 2019 навчального року
забезпечувалась реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти, а
саме: створення умов для вільного доступу молоді до якісної позашкільної
освіти, забезпечення зайнятості дітей за інтересами шляхом залучення
школярів міста до занять у гуртках та секціях.
У 2019 році вдалось зберегти мережу позашкільних навчальних закладів.
закладі.
Згідно із затвердженою мережою позашкільних навчальних закладів в 13
ПНЗ діяло 796 гуртків, секцій, студій та учнівських обєднань які відвідувало
12 759 школярів (43% від загальної екількості учнів 1-11 класів).
Також у закладах загальної середньої освіти м. Івано-Франківська діти
мали змогу безкоштовно займатись в 387 гуртках естетичного, туристичнокраєзнавчого,
еколого-натуралістичного,
науково-дослідницького,
експериментального, технічного, спортивного та військово-патріотичного
напрямку.
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Педагоги продовжували удосконалювати систему управління у сфері
позашкільної освіти. Зокрема.
1. Було проведено паспортизацію гуртків у загальноосвітніх
позашкільних навчальних закладах
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2. Здійснювалась інтеграція позашкільних навчальних закладів у
систему допрофільної підготовки та профільного навчання учнівської молоді.
3. Розвивалась мережа гуртків позашкільних закладів, які функціонували
на базі загальноосвітніх шкіл.
4. Підсумком організації навчально-виховного процесу у позашкіллі
стало проведення підсумкової державної атестації випускників позашкільних
навчальних закладів (на отримання свідоцтва про позашкільну освіту).
Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та науки,
директори позашкільних навчальних закладів забезпечували ПНЗ сучасними
навчальними та наочними посібниками з питань позашкільної освіти.
Щомісячно проводились презентації для дітей та батьків, педагогів і
представників ЗМІ «Творче обличчя Івано-Франківського позашкілля».
Вихованці закладів брали активну участь у проведенні Міжнародних,
Всеукраїнських, обласних, міських змагань та конкурсів з різних напрямів
позашкільної освіти, проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів в Малій академії наук учнівської молоді.

