
 

 

 

КНЯЖОЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ   

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл.  

тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02  Код ЄДРПОУ 20564207 
 

Н А К А З 

 

07 вересня 2020р                с. Княжолука                      № 123 

 

 Про організацію роботи  

зі здібними, талановитими  

та обдарованими учнями 

 

   У відповідності до Указу Президента України №927/2010 «Про заходи 

щодо  розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих 

дітей та молоді», з метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку 

інтелектуально  і творчо обдарованих   дітей,   залучення  їх  до   участі   в 

різноманітних олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах тощо 

Н А К А З У Ю: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Собківу П.В.: 

1.1. Організувати роботу щодо залучення учнів школи до участі у 

турнірах, олімпіадах, МАН та інших творчих конкурсах 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

1.2. Поновити інформаційний банк даних обдарованих учнів 

До 01.10.2020 

1.3. Організувати проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад з базових дисциплін. 

                                                                Жовтень 2020 

       1.4. Сприяти підготовці та участі переможців І етапу  Всеукраїнських 

предметних олімпіад з базових дисциплін в олімпіадах II, III та IV етапах. 

Листопад-грудень 2020 року 

1.5. Поповнювати банк даних кращих творчих робіт учнів. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

1.6. Провести упродовж 2020/2021 навчального року конкурс «Кращий 

учень гімназії» та оголосити його підсумки під час проведення свята 

останнього дзвоника. 

                                                                   Травень 2021 

1.7. Здійснювати постійний контроль за роботою  вчителів - 

предметників з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід 

роботи   найрезультативніших з них на засіданнях методичних об'єднаннях.  

                                         Упродовж 2020/2021 навчального року 

 

 



 

 

1.8. Проводити шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів,  спрямовані   

на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей. 

                                              Упродовж 2020/2021 навчального року  

1.9.Залучати учнів до роботи в гуртках та факультативах (за бажанням учнів) 

                                                               Упродовж 2020/2021 навчального року 1.10. 

Сприяти підготовці та участі учнів школи у І (районному) та II (обласному) 

етапах конкурсу-захисту робіт Малої Академії Наук. 

            Упродовж 2020/2021 навчального року 

1.11.Забезпечити інформування про досягнення учнів школи через випуск  

стіннівок. 

              Упродовж 2020/2021 навчального року  

1.12. Надавати індивідуальні консультації батькам з питань підтримки 

обдарованої дитини у сім'ї. 

              Упродовж 2020/2021 навчального року                         

2. Заступнику директора з виховної роботи  Бойченко О.В.:  

2.1. Забезпечити умови для  художньої самодіяльності  учнів  та для 

проведення спортивно-масових заходів. 

        Упродовж 2020/2021 навчального року 

3. Вчителям школи:  

 3.1. Розробити індивідуальні  програми     щодо  організації роботи  з 

обдарованими  учнями та обговорити їх у жовтні 2020 року на засіданні 

шкільних  методичних об'єднань. 

До 15.10.2020  

3.2.   Продовжити   роботу  з   метою   виявлення  та  розвитку  творчого 

потенціалу та здібностей обдарованих учнів . 

                                               Упродовж 2020/2021 навчального року 

 3.3.Здійснювати систематичну та якісну роботу з підготовки учнів - 

переможців шкільних предметних олімпіад до участі в олімпіадах 

районних, обласних рівнів. 

  Упродовж 2020/2021 навчального року                 

3.4. На уроках, в позакласній роботі впроваджувати індивідуальний, 

диференційований, особистісна зорієнтований підхід у роботі зі здібними 

учнями 

                                                                                  Упродовж 2020/2021 навчального року  

3.5. Залучати здібних учнів до участі в інтелектуальних змаганнях різного    

 рівня 

                                                                                 Упродовж 2020/2021 навчального року                                  

3.6. Підтримувати зв'язок з питання психологічного супроводу роботи з 

обдарованими учнями з практичним психологом  Сич О.Л. 

 Упродовж 2020/2021 навчального року     

 4. Керівникам шкільних методичних об'єднань :  

 4.1. На засіданнях методичних об'єднань систематично обговорювати    

     кращий  досвід  вчителів з практики роботи щодо розвитку учнівських     

     обдарувань. 

                                                            Упродовж 2020/2021 навчального року 



 

 

5.    Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи  Собківа П.В. 

 

 

Директор школи                                                   М. Пенгрин  

 

 

 

З наказом ознайомлені:                                         П. Собків 

 

 

О.Бойченко                                                            О.Сич 

 

Г. Малачковський                                                  О.Пак 
 

 

Л. Гаращак                                                               


