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Про роботу
з обдарованими дітьми

Відповідно до наказу президента України «Про програму роботи з
обдарованою молоддю», реалізація якого передбачає переорієнтацію
вітчизняної системи освіти на гуманістичні, індивідуально орієнтовані і
розвивальні технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють
неординарні здібності. Одним із пріоритетних напрямків у системі роботи
освітніх установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих
дітей. У рамках реалізації програми адміністрація ліцею запланувала на
2020-2021 н.р. здійснення таких заходів:

- переглянути та оновити шкільний інформаційний банк про обдарованих
дітей;

- поновити методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з
формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів,
розумових та емоційних перевантажень учнів;

- провести шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін;
- сприяти підготовці та участі переможців шкільних предметних олімпіад в

олімпіадах міських та обласних рівнів;
- сприяти підготовці та участі учнів ліцею в проектно-дослідницькій

роботі;
- провести в ліцеї конкурси та виставки творчих робіт учнів ліцею,

спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
- забезпечити роботу гуртків та факультативів за бажанням дітей;
- забезпечити умови для художньої самодіяльності учнів;
- активно залучати учнів ліцею до відвідування гуртків Палацу школяра,

Станції юних туристів, ДЮСШ, художньої школи;
- забезпечити інформування про всі досягнення учнів ліцею;
- висловити письмові подяки батькам обдарованих дітей;
- подати до відділу освіти список кандидатів з числа обдарованих учнів для

нагородження грамотами та призами;
Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:
1. Усім учителям ліцею продовжити роботу з метою виявлення та розвитку

творчого потенціалу та здібностей обдарованих учнів ліцею.



2. Вчителям-предметникам проводити безперервну роботу із здібними та
обдарованими учнями (на уроках і в позаурочний час), виробити систему
роботи.

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи постійно
контролювати роботу вчителів ліцею з обдарованими дітьми, практикувати
виступи про досвід найрезультативніших із них.

4. Заступнику директора Калічак О.Я. посилити роботу щодо залучення
учнів до позакласної та позашкільної роботи, планувати більше конкурсів
художнього читання.

5. Класним керівникам, психологам проводити системну роз’яснювальну
роботу з батьками щодо залучення учнів до позакласної та позашкільної роботи.

6. Психологу ліцею Піхо О.Л. та соціальному педагогу Дробиняк Л.В.
надати консультації, рекомендації вчителям та учням щодо максимальної
реалізації творчого потенціалу здібних та обдарованих учнів.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з навчально-виховної роботи Дробиняк М.І.

Директор ліцею О.В.Лужецька


