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                                                                                                     Додаток 2 

                                                                                                     до плану роботи школи 

                                                                                                     на 2017-2018 навчальний рік 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУБУ “ IQ ” 

НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. 

 

Мета: 1. Розвивати комунікативні організаторські здібності, почуття солідарності. 

2. Виявлення учнів, які мають ініціативний рівень активності і творче  мислення. 

3. Створення умов для розвитку здібностей учнів, які володіють потенціальними ознаками 

обдарованості, атмосфери довіри та взаємоповаги. 

4. Формувати активну життєву та громадянську позицію, патріотизм, вміння відстоювати 

свою точку зору, прямо і відкрито спростовувати хибні погляди, слухати свого 

співрозмовника та подавати переконливі аргументи,  критичного мислення. 

5. Застосовувати отриманні знання в конкретній життєвій ситуації. 

6. Виховувати в учнів повагу до думки й поглядів інших людей, толерантність. 

7. Виховання цивільно-патріотичних якостей, прагнення до самоосвіти, підвищення 

загальнокультурного рівня; пробудження інтересу до інтелектуальних видів діяльності; 

8.  участь у проведених в рамках діяльності школи, району, міста олімпіадах, конкурсах, 

конференціях, науково-практичних семінарах; 

9. Підтримка та залучення обдарованої молоді до активної суспільної діяльності, наукової 

та дослідницької роботи. 

 

№ 

з/п 

Зміст Дата Відповідальний 

1.  Вивчення плану роботи районного 

інтелектуального руху. 

вересень Крот О. В. 

Вечерка Н.І. 

2. Затвердження плану роботи на рік. 

 

вересень Крот О. В. 

3. Продовжити роботу по створенню 

інформаційного банку даних «Обдарованість» 

вересень Крот О. В. 

4. 

 

«Пізнай себе». Знайомство членів клубу. 

Сформувати склад учасників клубу для участі в 

районних та міських іграх «Що? Де? Коли?» 

вересень 

жовтень                                                    

Крот О. В. 

Вечерка Н.І. 

5. Створити банк актуальних тем для обговорення 

на засіданнях клубу.   

протягом року     Крот О. В. 

 

6. Прийняти участь у загальношкільному проекті  

«Від серця до серця» 

березень Ініціативна 

група клубу     

7. Провести тематичні інтелектуальні ігри «Знай 

свій край», «Знавці права».                            

лютий Крот О.В. 

Вечерка Н.І. 

члени   клубу 

8. Шкільні відбіркові тури ігор «Що? Де? Коли?», 

конкурс ерудитів, турнірів знавців.           

 листопад 

 лютий  

 квітень 

Крот О. В. 

Вечерка Н.І. 

 Кл. керівники 

9. Прийняти участь в предметних декадах. 

Підготувати і провести інтелектуальні 

конкурси, вікторини в рамках проведення 

предметних декад.                                                    

 згідно          

 графіка 

 Крот О. В. 

Вечерка Н. І. 

Гравці команд 
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10. Брати участь в районних іграх.  кожного  

 місяця  

 Крот О. В. 

 Вечерка Н.І. 

11. Скласти список літератури та питань для 

підготовки та проведення відбіркового туру 

ігор. 

 вересень –  

 жовтень 

  

Крот О. В 

Вечерка Н. І. 

Гравці команд 

12. Проведення ігор шкільного туру серед учнів 5 – 

6 класів «Найрозумніший», 7  - 8 класи «Ми це 

не проходили», 9 - 11 класи «Що? Де? Коли?». 

 квітень  Крот О. В.  

 Вечерка Н. І. 

13. 

 

Прийняти участь  участь  в Міській   

економічній інтелектуальній грі 2017 – 2018 

н.р. на базі Запорізького національного 

університету. 

Жовтень. квітень  Вечерка Н.І.  

Гравці команди 

11 кл. 

14. 

 

Організація конкурсу на найкраще 

інтелектуальне питання. 

квітень Крот О. В. 

 Вечерка Н. І 

15. Провести конкурс серед командирів шкільних 

інтелектуальних команд на звання «Кращий 

гравець сезону». 

квітень Крот О. В. 

Вечерка Н. І. 

 

16. 

 

Провести засідання клубу на тему  «Школа 

знавців – інтелектуалів». 

жовтень  

березень 

 Крот О. В. 

Вечерка Н. І. 

17. Заключний тур ігор. Нагородження кращих 

гравців. 

травень Крот О. В. 

18. Продовжити оформлення літопису клубу. 

 

протягом  

року 

 Крот О.В.  

            

19. Продовжити і забезпечити систему 

матеріального заохочення учнів, які стали 

переможцями конкурсів, оглядів тощо. 

протягом року  Крот О. В. 

 батьківський 

комітет       

 

 


