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                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                     до плану роботи школи 

                                                                                                     на 2017-2018 навчальний рік 

 

ПЛАН РОБОТИ  КЛУБУ «ВІТРИЛА» 

на 2017-2018 навчальний рік 

                                                                                                          Керівник:  Камінська В.А. 

Мета: 1. Виявлення учнів, які мають творчу активність мислення. 

2. Вдосконалювати вміння учнів, з якими велася робота раніше. 

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

обдарованості. 

4. Розвиток творчих здібностей, розширення кругозору учнів. 

5. Розвиток вміння учнів інтегрувати набуті знання в інші галузі. 

6. Вироблення вміння застосовувати набуті набуті знання в життєвих ситуаціях. 

7. Виховання в учнів активної життєвої позиції, вміння сміливо і відверто висловлювати 

власну думку. 

8. Виховання потягу до глибокого пізнання через використання інформаційних технологій. 

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

дослідницької роботи. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Відповідальний 

1.  Затвердження плану на рік Вересень Камінська В.А. 

2.  Ведення та поповнення інформаційного банку 

даних обдарованих дітей 

Протягом року Камінська В.А., 

філологи 

3.  Аудиторні заняття з метою напрацювання 

робочого матеріалу для участі в конкурсах, 

поглиблення теоретичних знань та практичних 

вмінь у написанні творчих робіт. 

Щосереди, 

14.30 

Каб. №11 

Камінська В.А. 

Стрикало В.М. 

4.  Складання тематики щорічних конкурсів 

творчих робіт 

Вересень, 

січень 

Корчева Л.М. 

Камінська В.А. 

5.  Інформування про результативність участі 

школярів у конкурсах  

За підсумками 

журі 

Камінська В.А. 

Філологи 

6.  Випуск бюлетеня про літературне життя школи 1 випуск на 3 

місяці 

Редколегія 

7.  Участь у предметній декаді Березень  Усі філологи 

8.  Розробка навчального матеріалу до практикумів 

творчих учнів 

Протягом року Камінська В.А. 

9.  Добір навчальних та демонстраційних 

матеріалів «Поетика твору» 

Протягом року Члени клубу 

10.  Літературні читання пам’яті Солодовникова 

В.Г. Літературний травень 

Травень Камінська В.А., 

Стрикало В.М. 

11.  Підготовка та проведення тематичних шкільних 

конкурсів творчих робіт 

Один раз на 

семестр 

Камінська В.А. 

Стрикало В.М. 

Філологи 

12.  Оформлення скарбнички досягнень учнів Травень Камінська В.А. 

13.  Укладання медіатеки матеріалів на допомогу 

членам клубу. 

протягом року Камінська В.А. 

14.  Виявлення літературних конкурсів на теренах 

Інтернет-простору, участь у них за бажанням 

членів клубу 

протягом року Камінська В.А., 

філологи 

15.  Укладання тематичної збірки творів, написаних 

учнями ЗОШ №75 у різні роки 

на кінець року  члени клубу,  

Камінська В.А. 

 


