
РОГАТИНСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ 

«ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО» 

 

НАКАЗ 

м. Рогатин 

31 серпня 2020 р.          №  27 

 

Про роботу  з  обдарованими  дітьми 

у 2020 – 2021 н.р. 
 

На виконання  Програми «Обдарована дитина» на 2016 - 2021 роки, річного плану роботи 

ліцею  з метою виявлення та розвитку  здібностей і обдарувань здобувачів освіти, 

налагодження систематичної  роботи з ними 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Проводити роботу з обдарованими дітьми відповідно до заходів на виконання 

програми «Обдарована дитина» на 2020 – 2021н.р. (додаток). 

2. Координувати роботу з обдарованими дітьми заступникам  директора Мартинюк 

У.Л., Лівіновській Н.В., практичному психологові Веркалець І.Б. 

3. Медичній сестрі  Скорбач Г.М. проводити моніторинг стану здоров’я учнів ліцею 

постійно протягом навчального року 

4. Головам методичних об’єднань: 

4.1. Провести методичні консультації з учителями ліцею щодо планування та 

організації роботи з обдарованими дітьми до   11.09.2020р.  

4.2. Організувати роботу над створенням відеоуроків вчителям ліцею у І та ІІ семестрі. 

4.3. Організувати систематичну індивідуальну навчальну роботу для підготовки учнів 

до участі в І – ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсах, турнірах 

до 11.09.2020р. 

4.4.  Забезпечити проведення Днів з основ наук відповідно до річного плану роботи. 

3.1. Практичному психологу Веркалець І.Б. провести анкетування новоприбулих учнів 

щодо сфер і рівнів їх обдарованості до 21.09.2020р. 

3.2. На нараді при директорові проінформувати про результати анкетування, 

визначити оптимальні форми роботи з обдарованим  дітьми. 

4.  Заступнику директора Мартинюк У.Л., практичному психологу Веркалець І.Б.. 

поповнити й скоригувати банк даних «Обдарована дитина» до 01.12.2020р. 

6. Педагогам ліцею: 

6.1. Проводити систематичну індивідуальну роботу з учнями, які мають визначні 

здібності до вивчення предметів, інші обдарування з 02.09. 2020р. 

6.2. У роботі з обдарованими дітьми не допускати перевантаження. 

                                                                       Протягом року 

6.3. Провести Дні з основ наук відповідно до річного плану роботи ліцею. 

6.4. Забезпечити участь ліцеїстів в олімпіадах з базових предметів, конкурсах та 

турнірах відповідно до плану проведення цих заходів.  

6.5. Публікувати інформацію про проведені заходи на вебсторінці ліцею та в 

соціальних мережах відповідно до термінів їхнього проведення. 

7. Провести традиційний «Прийом у директора» для переможців обласних олімпіад, 

МАН у травні 2021р. 

8. Продовжити роботу гуртків МАН з української  літератури, англійської мови, 

економіки, прикладного програмування 15.09 2020 - 31.05. 2021рр. 

 

 

 



9. Підготувати звіти про роботу у травні 2021р. 

10. Даний наказ довести до відома педагогів ліцею. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                                     Доронюк І.В  

 
Мартинюк У.Л. 


