
ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

м. Дрогобич

______________ № _______

Про підсумки роботи з
обдарованими учнями
у 2019-2020 навчальному році

На виконання наказу від .09.2019 №   «Про організацію роботи з
обдарованими учнями 2019-2020 навчальному році», відповідно до
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін, турніри та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р. № 305, згідно плану
роботи закладу, з метою пошуку та розвитку творчого потенціалу, створення
належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її
інтересів, схильностей та природних обдарувань, в закладі створена система
роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої
учнівської молоді у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад, у конкурсах
різноманітного спрямування як на І етапі, так і на ІІ (міському) та ІІІ
(обласному) рівнях.

В рамках реалізації цього напряму роботи було заплановано та
здійснено ряд заходів:

- переглянено та поновлено шкільний банк даних про обдарованих
учнів;

- на педагогічних радах, засіданнях творчих груп розглядалися питання
про підсумки  участі учнів закладу в олімпіадах, турнірах, конкурсах;

- велась індивідуальна підготовка учнів до участі в міських, обласних,
Всеукраїнських етапах олімпіад;

- забезпечувалась робота гуртків та факультативів;
- створені умови для реалізації потреб учнів у спортивних заняттях.
Робота педагогічного колективу, яка велась з метою виявлення і

підтримки  талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку
індивідуальності та неординарних здібностей учнів ліцею має свої позитивні
результати.

Про результати участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах І та ІІ етапів,
художніх та спортивних конкурсах оформлено відповідні накази (Наказ №
01-03/285 від 20.12.2019 р.).

Слід відмітити окремих учнів, які досягли найкращих результатів у ІІ
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та стали
призерами у ІІІ етапі.



№ з/п Клас Місце Прізвище, ім’я
учня Предмет Вчитель

1 8м ІІ Сафіяник
Володимир

фізика Федуняк О. І.

2 9м ІІІ Вісьтак Юлія математика Роман Л. В.

3 9м ІІІ Ковба Богдан історія України Сисин О. І.

4 10м ІІІ Даців Іван християнська
етика

Калічак О. Я.

5 9м ІІІ Ковба Богдан християнська
етика

Калічак О. Я.

6 10м ІІІ Заремба Юрій інформатика Знак О. Л.

7 8м ІІ Сафіяник
Володимир

інформаційні
технології

Шаклеіна Т. О.

8 9м ІІІ Войцеховський
Богдан

інформаційні
технології

Знак О. Л.

9 9м ІІ Осадчий Роман інформаційні
технології

Возняк О. Я.

10 10м ІІІ Копач Максим інформаційні
технології

Возняк О. Я.

11 11м ІІ Петруняк Остап інформаційні
технології

Знак О. Л.

12 11м ІІ Бакалік Назарій інформаційні
технології

Гевко Я. Й.

На Всеукраїнському конкурсі з ІТ-проектів та кіберспорту серед дітей і
молоді – іTalent учень 9а класу Ясюра Маркіян зайняв І місце у номінації
«ВЕБ Front-end». Учень 11м класу Петруняк Остап брав участь у ІV етапі
Всеукраїнської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій і отримав
Диплом учасника.

Учениця 10м класу Гев’юк Ярина виборола І місце в міському конкурсі
патріотичних творів імені Олега Ольжича та Олени Теліги, брала участь в
обласному етапі конкурсу «Сурми звитяги», де її виступ отримав високу
оцінку.

Слід відзначити належну роботу вчителів Фаринович С. Р.,
Підцерковної О. І.,  Сисин О. І., Калічак О. Я., Федуняк О. І., Роман Л. В.,
Знака О. Л., Гевка Я. Й. Возняк О. Я. Шаклеіної Т. О., які підготували
переможців ІІ (міського), ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад.

Протягом року учні були активними учасниками інтернет-олімпіад,
різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсів, акцій, екологічних
уроків. Так, у всеукраїнських конкурсах:



● ІV Всеукраїнська інтернет-опімпіада «На урок» Осінь 2019 - 50
учасників, Зима-2020 – 103 учасники, Весна – 2 учасники (Романів Н. П.,
Гев’юк С. В.);

● «Кенгуру» 60 учасників (Роман Л. В.);
● «Левеня», 106 учасників (Одинак С. З., Федуняк О. І.);
● «Бобер» - 5 учасників (Знак О. Л.);
● «Колосок» -  63 учасники (Одинак С. З., Федуняк О. І.);
● «Соняшник» - 89 учнів (Сокольник О.О.).
Проте слід зазначити, що не всі вчителі приділяють достатньо уваги

мотивації та розвитку учнівських обдарувань. Підготовка до конкурсів,
олімпіад часто має стихійний характер, що негативно впливає на
результативність. Знизилась кількість учасників у Міжнародних і
Всеукраїнських предметних конкурсах (частково на це вплинув карантин).

Недоліком є рівень організації роботи вчителів з батьками обдарованих
дітей.  Відповідна робота з учнями і батьками (індивідуальні бесіди,
консультації, тощо) практично відсутня.

З метою забезпечення системного підходу до супроводу цілорічної
особистісно-орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів у 2019/2020
навчальному році, виходячи з вище зазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Вважати роботу педагогічного колективу з обдарованими та здібними

учнями задовільною.

2. Вчителям-предметникам:

2.1. Залучати учнів до позакласної роботи з предмета.

постійно

2.2. Спланувати індивідуальну роботу з учнями по підготовці до участі в

олімпіадах, турнірах, конкурсах, спортивних змаганнях.

до 05.09.2020

2.3. Забезпечити якісне проведення факультативів, індивідуальних занять,

спортивних секцій, гуртків.

протягом року

2.4. Залучати учнів до участі  в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

протягом 2020/2021 н.р.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-методичної роботи Дробиняк М. І.

Директор ліцею О.В. Лужецька




