
План роботи з  обдарованими дітьми на 2017-18 н.р. 

 

 Протягом року    

1 Організувати роботу по   реалізації  

програми «Обдарована дитина» на 2016-

2020р.р. 

Протягом 

року 

Генташ Н.Я. 

  

 

2 Забезпечити ефективну роботу 

гуртків, факультативів для 

організації позаурочної діяльності 

школярів.  

Протягом 

року 

Дирекція  

3 Залучити команди учнів гімназії до участі 

в районному чемпіонаті інтелектуальної 

гри  «Що? Де? Коли?» 

Протягом 

року 

Тимчишин 

Г.В., класні 

керівники 

 

4 Залучити учнів до участі в 

інтелектуальних, творчих конкурсах; 

конкурсах проектів, дослідницьких 

робіт, інтернет-олімпіадах  

згідно 

плану 

відділу 

освіти  

Дирекція, 

класні 

керівники 

 

5 Висвітлювати у засобах масової 

інформації творчі здобутки 

учнівської молоді.  

Протягом 

року 

Педагог -

організатор 

 

6 Підготувати публікації в періодичні 

видання про успіхи й результати роботи 

педколективу з обдарованими дітьми. 

Протягом 

року 

Тимчишин 

Г.С. 

 

7 Стимулювати роботу обдарованих 

дітей через нагородження іменною 

премією Олега Романіва, Нестора 

Сняданко, премією    «Обдарований 

учень Сокальщини». 

 Протягом 

року 

Дирекція, 

класні 

керівники 

 

8. Поновити базу «Обдаровані діти» (за 

результатами конкурсів) 

Протягом 

року 

Генташ Н.Я.  

 Вересень    

1 Уточнити  списки Банку здібних та 

обдарованих учнів (за сферами 

обдарувань). 

До 05.09. Генташ Н.Я.  

2 Провести психодіагностичні 

дослідження, спрямовані на пошук 

обдарованих учнів у відповідності до 

різних типів обдарованості (в 1-х класах) 

Протягом 

місяця 

психолог  

3 Організувати роботу учнівського 

наукового товариства,  скласти план 

роботи.  

До 15.09  Генташ Н.Я.  

4 Залучити учнів гімназії  до роботи в МАН До 15.09. Класні 

керівники 

 

5 Провести методичну нараду педагогічних 

працівників «Організація та проведення I 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін» 

До 20.09. Генташ Н.Я.  

6 Видати наказ «Про організацію та Згідно   



проведення I етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін» 

наказу в.о. 

7 Організація  індивідуальної роботи щодо 

підготовки учнів до шкільних 

предметних олімпіад 

Протягом 

місяця 

Вчителі-

предметники 

 

8 Залучити учнів до роботи в гуртках, 

факультативах, клубах за інтересами 

До 11.09. Класні 

керівники 

 

9      

 Жовтень    

1 Провести шкільні олімпіади, залучити 

учнів до окружних  та забезпечити участь 

переможців у районних олімпіадах з 

кожного предмета. 

Жовтень-

листопад 

Генташ Н.Я.  

2 
Залучити учнів до участі в мовно-

літературному конкурс ім. Тараса 

Шевченка 

Протягом 

місяця 

Керівник 

МО вчителів 

укр.. мови 

 

3 Індивідуально-групові заняття з 

переможцями І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Протягом 

місяця 

Вч.предметн

ики 

 

4 Конкурс читців на краще виконання 

творів    

10.10 Педагог-

організатор 

 

5 Провести аналіз підсумків І етапу 

предметних олімпіад, видати наказ 

До 27.10 Гентащ Н.Я.  

6. Методична нарада „Нетрадиційні форми і 

методи розвитку здібностей учнів на 

уроках” 

канікули Генташ Н.я  

 листопад    

1 Індивідуально-групові заняття з 

переможцями І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Протягом 

місяця 

Вч. 

предметники 

 

2  Залучити  переможців шкільних олімпіад 

до участі  у районних . 

 листопад Піддубчиши

н Г.В. 

 

3 Тиждень пам’яті жертв масових репресій 

в Україні 

листопад ЗВР  

4 Залучити учнів до участі в конкурсі з 

української мови ім.. Петра Яцика 

листопад Керівник м/о  

5 Міжнародний природничий конкурс 

«Колосок» 

листопад Вч.біології  

6 Залучити учнів до участі в природничому  

конкурсі інформаційних технологій  

«Бобер» 

листопад Вч. 

інформатики 

 

7. Засідання мобільної творчої групи з 

питань роботи з обдарованими дітьми: 

«Реалізація програми «Обдарована 

дитина» на 2016-2020р.р. Пошук нових 

форм роботи» 

4 тиждень Члени 

мобільної 

групи 

 



 грудень    

1 Провести методичну нараду педагогічних 

працівників Про підсумки участі учнів у  

ІІ турі  Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з базових дисциплін 

 

4 тиждень Генташ Н.Я.  

2 Видати наказ «Про підсумки ІІ етапу 

предметних олімпіад» 

До 22.12 Генташ Н.Я.  

3 Організувати відзначення кращих 

гімназистів в День Наума 

14.12 Тимчишин 

Г.С. 

 

4 Тиждень правових знань 04-08.12 Гущик М.П.  

5 Залучити  учнів до участі у конкурсі 

«Різдвяні канікули» 

3 тиждень Тимчишин 

Г.С. 

 

6 Тематичні консультації для батьків „Роль 

сім’ї в інтелектуальному розвитку 

школярів” 

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

 січень    

1 Індивідуально-групові заняття з 

переможцями ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

канікули Вчителі- 

предм. 

 

2 Підготувати учнів до участі у районному 

святкуванні «Різдвяні канікули»  

09.01 Тимчишин 

Г.С. 

 

3 Залучити  переможців районних олімпіад 

до участі  в обласних олімпіадах 

Протягом 

місяця 

Вчителі- 

предм. 

 

4 Залучити учнів до участі у 

Всеукраїнській предметній олімпіаді 

«Олімпус» 

листопад Генташ Н.Я.  

5 Залучити учнів до участі в конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт при 

Сокальській  МАН 

Протягом 

місяця 

Генташ Н.Я.  

 лютий    

1 Залучити  переможців районних олімпіад 

до участі  в обласних олімпіадах 

Протягом 

року 

Вчителі- 

предм. 

 

2 Тиждень іноземних мов Додат. 

графік 

Керівник м/о  

3 Залучити учнів до    участі в конкурсі 

«Найкращий читач України» 

Лютий  Керівник 

м/о,біб-кар 

 

 березень    

1 Тиждень математичних наук Додат. 

графік 

Керівник м/о  

2 Залучити учнів до участі в 

математичному конкурсі «Кенгуру» 

Квітень Капуста Н.Д.  

3   Залучити учнів до участі в 

районному конкурсі-виставці 

«Природа і фантазія» 

березень Тимчишин 

Г.С., 

Сивак Г.П. 

 

4 Провести методичну нараду педагогічних 

працівників Про підсумки участі учнів у  

ІІІ турі  Всеукраїнських учнівських 

4 тиждень Генташ Н.Я.  



олімпіадах з базових дисциплін 

5 Видати наказ «Про підсумки ІІІ етапу 

предметних олімпіад» 

До 30.03 Генташ Н.Я.  

 квітень       

1 Тиждень природничих наук 

 

Додат. 

графік 

Вчителі- 

предм. 

 

2. Залучити учнів до участі в історичному   

конкурсі «Лелека» 

Додат. 

графік 

Гущик М.П.  

 травень    

1 Тиждень естетичних наук Додат. 

графік 

Вчителі- 

предм. 

 

2 Конкурс творчих робіт до Дня Матері 1тиждень Педагог-

організатор 

 

3 Випуск плакатів, буклетів до Дня Матері 1 тиждень Педагог-

організатор 

 

4 Підготувати альманахи, збірники, де 

розмістити роботи обдарованих дітей. 

травень Керівники 

секцій НТГ 

 

5 Провестити конкурс «Кращий  

гімназист».  

травень Тимчишин 

Г.С. 

 

6 Підготовка звіту про роботу із здібними 

та обдарованими учнями у 2015/2016 н.р. 

До 24.05 Генташ Н.Я.  

7. Розглянути на педагогічній раді  

питання «Про  преміювання гімназистів  

преміями Олега Романіва, Нестора 

Сняданко, «Обдарований учень 

Сокальщини», представлення учнів до 

нагородження премією районної ради. 

До 25.04 Генташ Н.Я.  

 червень    

1 Провести конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт.  

 01.06-

10.06. 

Учителі-

предметники 

 

2 Поновити  збірник «Обдарована дитина»: 

аналітичні результати роботи з 

обдарованими дітьми за розділами: 

І.Результати олімпіад з базових 

дисциплін. 

ІІ.Результати учнів в інтелектуальних 

конкурсах. 

ІІІ.Результати творчих конкурсів. 

ІУ.Результати спортивних досягнень. 

У.Результати науково-дослідницької 

роботи. 

УІ.Участь в міжнародних конкурсах, 

проектах.   

 Травень-

серпень 

Генташ Н.Я.  

3. Видати наказ «Про підсумки захисту 

науково-дослідницьких робіт» 

червень Генташ Н.Я.  

4 Забезпечити відпочинок обдарованих 

дітей у літніх пришкільних та 

стаціонарних таборах. 

червень Тимчишин 

Г.С. 

 



5 Підвести підсумки  реалізації програми 

програми «Обдарована дитина» на 2016-

2020р.р 

Червень Генташ Н.Я. 

Рада з 

інноваційної 

діяльності 

 

 серпень    

1 Проаналізувати вступ випускників  

гімназії до вищих навчальних закладів. 

Серпень Дирекція   

     

 


