УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ №12
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
11.09.2019

№ 163

Про організацію роботи з обдарованими
дітьми у 2019/2020 н. р.
Відповідно до плану роботи Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 на 2019/2020
навчальний рік та з метою виявлення здібних учнів, створення умов для їх творчого, інтелектуального,
духовного та фізичного розвитку, а також стимулювання науково-пошукової діяльності, самостійної роботи
школярів щодо вивчення окремих предметів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів по роботі з обдарованими дітьми на 2019/2020 навчальний рік.
2. Педагогічному колективу ознайомитись з шкільним планом заходів щодо організації роботи з
обдарованими дітьми на 2019/2020 н .р. та залучати учнів до участі у даних заходах.
3. Практичному психологу Герасимовій К.М.:
3.1 Поновити банк даних з психолого-педагогічними характеристиками обдарованих дітей.
До 08.10.2019 року.
3.2 Провести психолого-педагогічне дослідження в 5-11 класах з метою виявлення здібних дітей.
До 01.10.2019 року
5. Учителям-предметникам:
5.1 Забезпечити методично-організаційний супровід участі дітей в олімпіадах, конкурсах, змаганнях.
5.2 Продовжити роботу по впровадженню інноваційних технологій навчання.
Протягом 2019/2020 н. р.
5.3 Організовувати і проводити в школі предметні тижні, конкурси, виставки творчих робіт учнів.
Згідно з річним планом роботи
5.4 Надати учням можливість для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечити умови для
оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності.
Протягом 2019/2020 н. р.
5.5 Організувати роботу по залученню учнів до спортивних секцій, факультативів, гуртків.
Вересень 2019 року
6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Оніщенко В.А.:
6.1 Організувати проведення І (шкільного) етапу олімпіад з базових предметів.
Жовтень 2019 року
6.2 Підготувати проект наказу про організацію та проведення І (шкільного) етапу олімпіад з базових
предметів.
До 01.10.2019 року
6.3 Тримати під постійним контролем участь учнів у предметних олімпіадах, турнірах, спортивних
змаганнях, конкурсах.
Постійно
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи В.А.
Оніщенко.
Директор школи
З наказом ознайомлені:

Н.В. Малик

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор ІЗОШ І-ІІІ ступенів № 12
_________________ Н.В. Малик
Наказ №163 від 11.09.2019 року

План заходів по
роботі з обдарованими дітьми
на 2019/2020 н. р.
№

Зміст роботи

1

Поновлення банку даних "Обдарована дитина"
інформацією про здібних, обдарованих дітей з
кожного предмету, а також про вчителів, які з
ними працюють
Залучення учнів до участі в гуртках, секціях,
які діють у школі
Залучення учнів до участі в гуртках ЦДЮТ,
СЮТ, спортивної школи міста, художньої
школи, музичної школи
Залучення учнів 10-11 класів до
індивідуальних занять з математики,
української мови, історії України
Участь учнів школи в міських, Всеукраїнських
конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах,
Міжнародному конкурсі імені Т.Г.Шевченка,
Міжнародному конкурсі знавців української
мови імені Петра Яцика
Участь у міських змаганнях "Старти надій",
"Шкіряний м`яч", "Козацький гарт", "Джура"
спортивних змаганнях з баскетболу, волейболу,
настільного тенісу, легкої атлетики, туризму,
шахів
Створення інформаційного банку даних про
зайнятість учнів у гуртках, клубах, секціях
школи та міста
Інструктивно-методична нарада з питань
організації предметних олімпіад
Організація та проведення І етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Підготовка учнів до участі в ІІ етапі
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Участь учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін
Надання індивідуальної психологічної
допомоги учням під час підготовки їх до
участі в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін
Організація та проведення шкільного етапу
МНТУ
Участь у міському І етапі МАН

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13
14

15 Організація персональних виставок учнів
(образотворче мистецтво, вишивка)

Термін
виконання
До
01.10.2019
року

Відповідальні
ЗДНВР Оніщенко В.А., учителі
-предметники

Вересень

ЗДВР Веприцька С.С.

Вересень

ЗДВР Веприцька С.С.

Вересень

ЗДНВР Оніщенко В.А., учителі
-предметники

Вересеньтравень

ЗДНВР Оніщенко В.А., учителі
-предметники

Вересеньтравень

Крамаренко І.М., учитель
фізкультури

До
01.10.2019
року
Жовтень

ЗДНВР Оніщенко В.А.

Жовтень
Жовтеньгрудень
Листопадгрудень
Листопадгрудень
Листопад
Грудень
Протягом
року

ЗДНВР Оніщенко В.А.
ЗДНВР Оніщенко В.А., учителі
-предметники
Учителі - предметники
Учителі - предметники
Практичний психолог
Герасимова К.М.
ЗДНВР Оніщенко В.А., учителі
-предметники
ЗДНВР Оніщенко В.А., учителі
-предметники
Шевченко А.Ю., учитель
образотворчого мистецтва,

16 Моніторинг участі учнів у Всеукраїнських
олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах,
турнірах
17 Висвітлення інформації про здобутки учнів на
сайті школи
18 Співпраця з громадськими організаціями у
сфері розвитку та підтримки обдарованої
молоді
19 Участь учителів школи у міських семінарах,
конференціях
20 Залучення учнів школи до предметних тижнів
21 Забезпечення сприятливих умов для розвитку
особистості учня у стінах школи
22 Формування в учнів навичок творчого
саморозвитку
23 Використання ІКТ у навчально-виховному
процесі
24 Проведення психолого-педагогічного аналізу
результатів реалізації планів
25 Визначення перспектив у подальшій роботі з
обдарованими дітьми

Протягом
року
Постійно
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Травень
Травень

Верещака Г.М., учитель
трудового навчання
ЗДНВР Оніщенко В.А.
Лєвіщев Д.М., учитель
інформатики
Педагогічний колектив
Педагогічний колектив
Голови ШМО
Педагогічний колектив
Педагогічний колектив
Педагогічний колектив
Адміністрація школи
Адміністрація школи

