
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 6 
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 
від 17 жовтня 2022року   м. Чорноморськ    №_115_ 

 

Про організацію  роботи з обдарованими дітьми 

та талановитою молоддю  

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення 

про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри та конкурси 

фахової майстерності, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2022р. № 883 "Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022-2023 н.р.», 

річного плану роботи ліцею на 2022-2023 н.р.та з метою пошуку, підтримки і розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, піднесення 

статусу обдарованих дітей та їх наставників   

 

НАКАЗУЮ  

1. Призначити відповідальним за роботу з обдарованими та здібними дітьми заступника 

директора з навчально-виховної роботи Лиховид К.С. 

2. Затвердити план заходів по роботі з обдарованими дітьми.   

3. Педагогічному колективу ознайомитись з планом заходів щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми на 2022-2023н.р. та залучати учнів до участі у даних заходах. 

4. Продовжити роботу шкільного наукового товариства «Імідж» , ТГ вчителів «Інтелект і 

творчість» (кер. Алтухова Т.Л.) 

5. Керівникам  методичних комісій: 

5.1. Поповнити банк даних про обдарованих та  здібних  учнів. 

5.2. Забезпечити методично-організаційний супровід участі дітей в олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях 

5.3. Організувати і провести  

- предметні декади, декади проєктів, комплексно-хвильові уроки, предметні конкурси, 

учнівські конференції;  

- І етап предметних олімпіад, конкурсів із застосуванням дистанційних технологій або у 

закладі освіти із дотриманням безпечних, карантинних вимог згідно з графіком; 

- роботу по залученню учнів до спортивних секцій, гуртків. 

5.4. Надати учням можливість для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечити умови 

для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної 

діяльності. 

6. Заступнику директора з начально-виховної роботи Лиховид К.С. 

6.1. Скласти графік проведення І етапу олімпіад із базових дисциплін та забезпечити участь 

команд у міських олімпіадах,турнірах, конкурсах. 

6.2. На міські олімпіади направити переможців шкільних олімпіад, які посіли 1-2 місце (по 2 

учні на паралель) 

7. Бібліотекарям ліцею оформити постійну книжкову виставку на допомогу вчителям щодо 

роботи з обдарованими дітьми 

8. Впродовж року  заслуховувати на засіданнях МКЛ, педагогічних радах звіти про стан науково-

дослідницької роботи учнів та вчителів 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Лиховид К.С 

   

 

В.о. директора  ліцею                                           Тетяна КОЛОДИНСЬКА 
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