
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

07.09.2015 смт Нова Водолага № 212 

 

Про   організацію роботи з 

обдарованою учнівською 

молоддю  

    На виконання  законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту»,  плану роботи 

Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс» Харківської обласної ради (далі – заклад) на 2015/2016 навчальний 

рік, з метою виявлення обдарованих дітей, належної організації роботи з 

обдарованою учнівською молоддю та створення умов задоволення потреб учнів 

у самовизначенні та творчій самореалізації  

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план роботи з обдарованими учнями закладу   на 2015/2016 

навчальний рік (додаток 1). 

2. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи  

Калашник Л.Б. відповідальною  за організацію роботи із обдарованими учнями 

закладу. 

Упродовж  2015/2016 навчального року  

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б., 

заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.: 
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3.1. Удосконалювати систему виявлення, навчання й підтримки обдарованої 

молоді, її соціального захисту. 

Упродовж  2015/2016 навчального року  

3.2. Популяризувати здобутки талановитих учнів закладу.  

Упродовж  2015/2016 навчального року  

4.  Практичному психологу Старець Т.В.: 

4.1.Провести психологічне діагностування учнів на виявлення обдарованості. 

 До 30.10.2015 

5. Класним керівникам та вихователям: 

5. 1. Провести збір інформації про дітей, які можуть бути рекомендовані для 

внесення в банк обдарованих дітей закладу. 

  До 30.10.2015 

5.2. Продовжити пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих 

здобутків обдарованих учнів у всіх сферах життя. 

             Упродовж  2015/2016 навчального року. 

5.3. Сприяти задоволенню потреб учнів у самовизначенні та творчій 

самореалізації. 

Упродовж  2015/2016 навчального року 

6. Вчителям-предметникам: 

7.1. Залучати обдарованих та талановитих учнів   до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності, зокрема МАН. 

 Упродовж  2015/2016 навчального року. 

8. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Черниш  

Єрмакова 
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                                                                 Додаток 1 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      07.09.2015  № 212 

 

 

 

План роботи з обдарованими учнями 

 Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс» Харківської обласної ради  на 2015/2016 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Провести нараду-консультацію для вчителів з 

питань участі учнів у Всеукраїнських  

предметних олімпіадах з базових дисциплін  

Вересень 

 

Калашник Л.Б. 

 

2.  Поновити інформаційний банк  обдарованих  

учнів   закладу  

До 

30.10.2015 

Калашник Л.Б. 

Черниш І.В. 

3.  Провести аналіз результативності участі учнів в 

олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів. 

Березень-

квітень 

 

Калашник Л.Б. 

 

4.  Створити умови для розвитку творчих 

індивідуальних, інтелектуальних, технічних, 

літературних, наукових, артистичних, 

спортивних здібностей учнів шляхом відкриття 

гуртків, факультативів, клубів за інтересом.   

Упродовж 

навчального 

року 

 

Адміністрація 

 

5.  Залучати обдарованих і талановитих дітей до 

участі в районних, обласних та республіканських 

творчих об’єднаннях, змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Вчителі-

предметники, 

Калашник Л.Б. 

Черниш І.В. 

6.  Проводити індивідуальну роботу з обдарованими 

дітьми 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Вчителі-

наставники 

7.  Розробити плани індивідуальної роботи з 

обдарованими дітьми. 

До 

05.11.2015 

Вчителі-

наставники 

8.  Взяти участь у II етапі Всеукраїнських  

предметних олімпіадах з базових дисциплін 

Листопад-

грудень 

Вчителі-

предметники 

9.  Залучати учнів  до участі в роботі  Малої академії 

наук, заочних конкурсів, які оголошуються 

державними та громадськими установами. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Вчителі-

предметники. 

Калашник Л.Б. 

 

 

Черниш  
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З наказом від 07.09.15 № 212 ознайомлені: 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Кравцова О.М.  

Петрашкевич Т.Р.  

Антоненко О.І.  

Ольховська Н.В.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Клочко В.М.  

Кассич Л.А.  

Жукова І.К.  

Романов С.О.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Шимкова О.В.  

Щербак І.Б.  

Атанасова Т.Г.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Старець Т.В.  

Мишак С.М.  

Панченко Л.Є.  

Губа Т.А.  

Скляр В.В.  

Курило О.А.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Федоренко Г.Г.  

 


