
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

01.09.2021         № 43-о 

 

Про організацію роботи 

з обдарованими учнями 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 

№ 914» «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», згідно з планом роботи 

санаторної школи на 2021/2022 навчальний рік, з метою створення сприятливих 

умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та 

підлітків, виявлення обдарованих учнів, стимулювання самостійної роботи 

учнів з вивчення окремих предметів, піднесення статусу обдарованих учнів та 

їх наставників 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити у 2021/2022 навчальному році роботу гуртків: 

- мовно-літературного «Ліра» -  керівник  Ковальова С.В.; 

-художньої творчості «Веселка» - керівник  Васильєва А.Д.; 

- вокального «Веселий настрій»  - керівник Мироненко Н.Г.; 

- спортивно-оздоровчого «Атлет» - керівник Лавриненко Т.М.; 

- туристсько-краєзнавчого «Паралелі та меридіани» - керівник Сарецян 

Т.І.; 

- історико-краєзнавчого «Я пізнаю Україну» - керівник Анучина Н.Є.; 

- хореографічного «Барвінок» - керівник Павлова А.І.; 

Продовжити співпрацю з: 

- комунальним закладом «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» - гурток «Виготовлення сувенірів»; 

- комунальним закладом «Харківська обласна станція юних туристів» - 

гурток Народознавчий гурток. 

2.Заступнику директора з навчально-виховної  роботи Горбачовій П.С.: 

2.1. Забезпечити організацію та проведення шкільних олімпіад,  участь 

команди учнів у районних і обласних олімпіадах. 

Жовтень – грудень  2021 року 

Січень – лютий 2022 року 

2.2. Забезпечити участь учнів навчального закладу в олімпіадах, 

турнірах, фестивалях, інтелектуальних конкурсах, науково-практичних 

конференціях, інтелектуальних та творчих змаганнях за графіком.  

 
№ з/п Зміст діяльності Терміни виконання 

1 2 3 



2 

 

1.  Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних дисциплін. 

Жовтень 

2.  Провести І етап Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика. 

Жовтень 

3.  Взяти участь у Всеукраїнському природничо-інтерактивному  

конкурсі «Колосок» . 

Листопад, квітень 

4.  Провести І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.  

Листопад 

5.  Взяти  участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних дисциплін. 

Листопад, грудень  

6.  Взяти  участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика. 

Листопад 

7.  Взяти  участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Гринвіч-2021». 

Грудень 

8.  Взяти  участь у Всеукраїнському учнівському конкурсі з фізики 

«Левеня». 

Січень 

9.  Взяти  участь у Міжнародному конкурсі з математики 

«Кенгуру». 

Грудень, березень 

10.  Взяти  участь у Всеукраїнському інтерактивному учнівському 

конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова». 

Лютий 

11.  Взяти  участь у Всеукраїнському конкурсі з українознавства 

«Патріот». 

Лютий 

12.  Взяти  участь у Всеукраїнській українознавчій учнівській грі 

«Соняшник». 

Березень 

13.  Взяти участь у Міжнародному дистанційному конкурсі з 

англійської мови «Олімпіс-2022 – Весняна сесія». 

Березень 

14.  Взяти  участь у Конкурсі творчих робіт «Енерго-фестиваль-

2022» з теми збереження природних та енергоресурсів ХМГО 

«Енергія миру». 

Квітень 

15.  Взяти участь у Соціальному проекті ДТЕК «Енергоефективні 

школи: нова генерація».  

Протягом року 

16.  Брати участь у дистанційних олімпіадах та інтелектуальних 

конкурсах з відповідних освітніх платформах в мережі 

Інтернет. 

 

17.  Проаналізувати роботу педколективу з обдарованими учнями 

та визначити завдання на новий 2022/2023 навчальний рік.  

Травень 

18.  Взяти  участь у Конкурсі творчих робіт «Енерго-фестиваль-

2022» з теми збереження природних та енергоресурсів ХМГО 

«Енергія миру». 

Квітень 

19.  Взяти  участь у Соціальному проекті ДТЕК «Енергоефективні 

школи: нова генерація».  

Протягом року 

20.  Проаналізувати роботу педколективу з обдарованими учнями 

та визначити завдання на новий 2021/2022 навчальний рік.  

Травень 

2.3. Організувати і провести у навчальному закладі тематичні тижні: 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Терміни 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Тиждень фізичної культури (за окремим 

планом). 

Вересень Вчителі фізичної 

культури 

2 
Тиждень мистецтва «Прекрасні Музи в 

гості завітали» (за окремим планом). 

Жовтень Мироненко Н.Г.,  

4 Тиждень історії (за окремим планом). Листопад Анучина Н.Є. 
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5 
Тиждень української мови (за окремим 

планом). 

Листопад Зимогляд О.В. 

6 Тиждень права (за окремим планом). Грудень Ломаненко Н.В. 

7 
Фізико-математичний тиждень (за 

окремим планом). 

Січень Іванова Т.В.,  

Морченко Л.А. 

8 
Тиждень початкової школи (за окремим 

планом). 

Лютий Вчителі початкових 

класів 

9 
Тиждень іноземної мови (за окремим 

планом). 

Лютий Скала Ю.А., 

Чернишенко О.В. 

10 
Тиждень біології  та хімії (за окремим 

планом). 

Березень Доля О.О.. 

11 

Тиждень профорієнтації «Нехай лунає 

грім овацій, знайдіть себе у творчій 

праці!» (за окремим планом). 

Квітень Соковіков С.О., 

Васильєва А.Д.,  

Левченко О.В. 

12 Тиждень географії (за окремим планом). Квітень Вчитель географії 

13 
Тиждень з безпеки життєдіяльності (за 

окремим планом). 

Травень Доля О.О.,  

класні керівники 

2.4. Забезпечити включення до порядку денного засідань методичних 

об’єднань, педагогічної ради звітування педагогічних працівників про стан 

роботи з обдарованими учнями.  

3. Бібліотекарю  шкільної бібліотеки Зігурі Т.І. забезпечити оформлення 

постійної книжкової виставки для педагогічних працівників щодо роботи з 

обдарованими учнями. 

 

 

Директор  

санаторної школи №11       В.П. Чубинська  

 

 

З наказом від 01.09.2021 №43-о ознайомлені: 

П.С. Горбачова 

Н.В. Ломаненко 

Н.Ю. Шеломкова 

Н.Є Анучина 

О.В. Зимогляд 

Л.О. Казаріна 

Н.О. Авотіна 

Т.В. Іванова 

С.В. Ковальова 

Ю.А. Скала 

Л.А. Морченко 

Н.Є. Кулик 

Т.М. Лавріненко 

Н.Г. Мироненко 

О.В. Чернишенко 

О.О. Доля 
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С.О. Соковіков 

А.Д. Васильєва 

О.В. Левченко 

О.А. Садовська 

І.В. Фасолько 

Т.І. Сарецян 

Г.Ю. Билбас 

Л.С. Кур’ята 

О.В. Шагун 

О.В. Жихор 

А.І. Павлова 

Т.І. Зігура 

 


