ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

19.09.2014

№ 181

Про організацію в школі-інтернаті
роботи з обдарованими дітьми
На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю
та з метою підтримки і розвитку обдарованих школярів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи щодо організації роботи з обдарованими та здібними
дітьми.
2. Керівнику групи вчителів-предметників Мікос І.М., керівникам методичних
об`єднань: початкових класів – Колесник Г.М., вихователів - Семенець А.П.,
практичному психологу Плетньову Д.М. поновити шкільний банк даних на
обдарованих та здібних дітей.
До 10.10.2014.
2.Заступникам директора: з навчально-виховної роботи – Чепелюк Г.І.,

з

навчально-методичної роботи – Куліш І.О., з виховної роботи – Семенець А.П.
розробити заходи з організації роботи з обдарованими та здібними дітьми.
До 15.10.2014.
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Учителям :
3.1. Складаючи поурочні плани, передбачати диференційований підхід до
учнів.
Постійно.
3.2. Подати до методкабінету первинні дані про обдарованих та здібних дітей зі
свого предмета.
До 10.10.2014.
3.3. Впроваджувати інноваційні педагогічні технології з метою виявлення й
розвитку обдарованості учнів.

Постійно

3.4. У роботі з учнями використовувати результати діагностичних досліджень
для визначення напрямку їх обдарованості.
Постійно.
3.5. Залучати до занять у факультативах, до участі в олімпіадах обдарованих
дітей, підтримувати й надавати їм допомогу.
Постійно.
3.6. Спланувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми зі
свого предмету в окремих журналах на уроках і в позаурочний час.
До 10.09.2014.
4. Класним керівникам здати списки учнів свого класу про зайнятість у
позашкільних освітніх закладах.
До 10.10.2014.
5. Бібліотекарю школи-інтернату Чернопиській А.М. :
5.1. Оформити постійну книжкову виставку на допомогу вчителям щодо роботи
з обдарованими дітьми.
До 25.09.2014.
5.2. Вести

бібліографічну картотеку з проблеми «Робота з обдарованими

дітьми».
Постійно.
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6. Чепелюк Г.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи,
6.1. Підсумки проведеної роботи за навчальний рік з питання «Робота з
обдарованими дітьми» підвести на нараді при директорі в травні 2015 року.
6.2. Даний наказ довести до відома всіх учителів школи-інтернату на нараді при
директорі.
Жовтень 2014р.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.Б.
Мікос І.М.
Колесник Г.М.
Семенець А.П.
Плетньов Д.М.
Чепелюк Г.І.
Куліш І.О.
Чернописька А.М.

Підпис

Куліш В.І.
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор санаторної
школи-інтернату № 9
__________ В.І.Куліш
«_____»_______ 2014р.
ЗАХОДИ
щодо організації роботи з обдарованими дітьми
в комунальному закладі «Харківська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради
№
Зміст роботи
з\п
1. Впроваджувати науковометодичні рекомендації
щодо роботі з обдарованими
дітьми в практику
педагогічного колективу.
2. Провести діагностичні
дослідження для визначення
напрямку обдарованості
учнів.
3. Забезпечити участь учнів у
Всеукраїнських учнівських
олімпіадах з базових
дисциплін, конкурсах,
турнірах, фестивалях,
виставках творчих робіт.
4. Залучати учнів до роботи в
гуртках, факультативах,
Малій академії наук.
5.

6.

Провести засідання круглого
столу з питань підвищення
рівня науково-методичного
забезпечення роботи з
обдарованими та здібними
учнями.
Запровадити обмін досвідом
роботи з обдарованими
дітьми через інформаційну
мережу «Інтернет»

Термін
виконання
Постійно

Відповідальний Відмітка
про вик.
Заступники
директора,
Бібліотекар

До 01.10.2014 Вчителіпредметники,
вихователі,
психолог
Постійно
Вчителіпредметники,
вихователі

Протягом
навчального
року

Вчителіпредметники,
Вихователі

17.12.2014

Заступники
директора
Куліш І.О.
Чепелюк Г.І.
Семенець А.П.

Протягом
навчального
року

Заступники
директора
Куліш І.О.
Чепелюк Г.І.
Семенець А.П.
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7.

Активізувати роботу з
батьками:
- роз`яснення батькам своїх
ролей щодо виявлення та
розвитку творчих здібностей
учнів;
- анкетування батьків «Моя
дитина»;
- консультування батьків
здібних учнів з питань
підтримки дітей,
профілактики розумових та
емоційних перевантажень,
стресів;
- розглянути на батьківських
зборах питання «Вплив
батьків на виховання
обдарованої дитини»
Склала: заступник директора
з навчально-виховної роботи

Протягом
навчального
року

Вихователі,
класні
керівники,
практичний
психолог
Грудень
Практичний
психолог

Чепелюк Г.І.

