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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів  

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

 

 

План роботи творчої групи по роботі  

над науково-методичною проблемою школи  

«Створення комфортних умов для самореалізації та 
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№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний Інформаційне 

забезпечення 
1.  Перше засідання. 

Організація роботи творчої групи 

17.09.2012 Керівник творчої групи Протокол 

1.1.  Обговорення та затвердження плану роботи творчої групи Керівник творчої групи План роботи 

1.2.  Поновлення банку даних здібних та обдарованих учнів Пушко І.В. Банк даних 

1.3.  Діагностика педагогічних працівників школи «Оцінка 

професійної направленості особистості вчителя»  

Практичний психолог Результати анкетування 

2.  Самоосвіта. 

Організація роботи із обдарованими та здібними 

учнями. 

Заповнення карток обліку обдарованих дітей 

До 01.10.2012 

року 

Вчителі-предметники Плани роботи 

 

Картки обліку 

обдарованих дітей 

3.  Організація виставок творчих робіт учнів школи Протягом 

2012-2013 н.р. 

Керівник творчої групи Виставки 

4.  Висвітлення роботи творчої групи в засобах 

масової інформації (шкільний сайт, сайт РМО, 

газета «Вперед» тощо. 

Протягом 

2012-2013 н.р. 

Члени творчої групи Публікації  членів 

творчої групи 

5.  Друге засідання. 05.10.2012 Керівник творчої групи Протокол 

5.1.  Розробка завдань для проведення шкільних олімпіад із базових 

навчальних предметів (відбіркової та творчої частини) та участь 

в районних та обласних олімпіадах  

Члени творчої групи Завдання 

5.2.  Розробка методичних рекомендацій по організації роботи зі 

здібними та обдарованими дітьми 

Члени творчої групи Методичні рекомендації, 

пам’ятки 

5.3.  Залучення обдарованих учнів до участі: 

 у шкільному та районному турах олімпіад із базових 

дисциплін; 

 у ДВ МАНУМ; 

 у позакласних та позашкільних заходах (агітбригадах, 

тренінгах, клубах, семінарах тощо); 

 у шкільних лекторіях та предметних тижнях; 

 у роботі Солонянського освітнього округу, міжкласних 

факультативів. 

Вчителі-предметники План проведення заходів 

6.  Підсумки олімпіад із базових навчальних 

предметів (шкільний тур) 

25.10.2012 Чащіна В.О. Моніторинг результатів 

участі 
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7.  Створення банку даних учнів, що навчаються на 

підготовчих відділеннях ДВ МАНУМ. 

До 01.11.2012 Пушко І.В. Списки слухачів 

8.  Самоосвіта. 

Надання допомоги учням у написанні 

конкурсних наукових робіт, у підготовці 

проектів та презентацій. 

Протягом 

2012-2013 н.р. 

Члени творчої групи Вибір теми. Робота із 

джерелами інформації. 

9.  Визначення індивідуальних особливостей дітей, 

їх творчих та інтелектуальних здібних  

Протягом 

2012-2013 н.р. 

Керівник творчої групи,  

практичний психолог 

Психологічний 

моніторинг 

10.  Поповнення картотеки матеріалів та публікацій 

з питань обдарованості та творчості 

Протягом 

2012-2013 н.р. 

Члени творчої групи Творчі роботи 

11.  Третє засідання.  

Підсумки роботи творчої групи 

Травень 2013 

року 

Керівник творчої групи Протокол 

11.1.  Підведення підсумків роботи творчої групи протягом 2012-2013 

навчального року. 

Керівник творчої групи Довідка  

11.2.  Складання плану роботи творчої групи по роботі над науково-

методичною проблемою школи «Створення комфортних умов 

для самореалізації та самовдосконалення особистості учня» на 

2013-2014 навчальний рік 

Члени творчої групи Проект плану роботи 

10 Проведення круглого столу «Творчість – крок 

до успіху» 

Квітень 2013 

року 

Керівник творчої групи Сценарій 

 


