Зміст роботи
Вересень
Погодження плану координаційної
ради щодо роботи із обдарованими
дітьми
Жовтень
Проведення
загальношкільних
олімпіад із базових дисциплін
Загальношкільний
літературний
конкурс «Тарасовими шляхами»
Проведення алгоритму відстеження
участі
обдарованих
дітей
в
олімпіадах,
МАНі,
турнірах,
конкурсах,
запровадження
моніторингових досліджень
Загальношкільна
краєзнавча
конференція учнівської молоді
«Моя Батьківщина – Україна»
Листопад
Проведення загальношкільних
учнівських турнірів:
- юних фізиків;
- юних істориків;
- юних математиків;
- з основ інформатики та
обчислювальної техніки;
- юних хіміків;
- юних біологів;
- юних винахідників і
раціоналізаторів;
- юних правознавців;
- юних географів;
- юних економістів
Загальношкільний конкурс з
оригамі «Барви світу»
Фестиваль-конкурс
виконавської
майстерності гри на народних
інструментах
«Слобожанські
візерунки»
Загальношкільний конкурс юних

Термін
виконанн
я
1 2 3 4

Відповідальні

Відмітка
про
виконання
База даних

Родяхіна Т. А.

Христоєва Н.В.
Бойко В.С.

Наказ
Матеріали
конкурсу
Алгоритм

Родяхіна Т.А.

Родяхіна Т.А.

Матеріали
конференції

Положення
про турніри

Христоєва Н.В.

Тисячник С.І.
Сергієць О.М.
Бойко В.С.

Наказ
Матеріали
конкурсу
Матеріали

поетів «Сучасні вірші» (номінація
«художнє читання», «авторські
твори»
та
«образотворче
мистецтво»)
Забезпечення проведення тижня
«Гімназійної асамблеї»
Грудень
Загальношкільний
конкурс
з
фітодизайну «Зимові фантазії»
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад із базових
дисциплін
та
Міжнародному
конкурсі знавців української мови
та історії
Фестиваль мистецтв дітей-інвалідів,
дітей-сиріт, вихованців інтернатних
закладів України «Щедрик-Ведрик
збирає зірочки»
Конкурс обдарованих дітей
Січень
Різдвяні свята
Всеукраїнський дитячо-юнацький
фестиваль естрадної пісні «Різдвяна
зіронька – 2015»
Всеукраїнська
філософська
історико-краєзнавча
конференція
учнівської молоді «Пізнай себе, свій
рід, свій народ»
Загальношкільна
школа
юних
музеєзнавців-екскурсоводів,
активістів шкільних музеїв
Лютий
Всеукраїнський
літературномузичний фестиваль: «Таланти ІІІ
тисячоліття»
Оздоровчо-екскурсійна подорож та
відпочинок для обдарованих учнів
НВК
Фестиваль-конкурс
музичних
ансамблів
Проведення
загальношкільної
науково-практичної
конференції
«Розвиток творчих здібностей через
новітні технології»

конкурсу

Сергієць О.М.
Батищева Р.П.

Умови
проведення
Матеріали
конкурсу
Наказ

Христоєва Н.В.
Наказ
Сергієць О.М.

Лимар В.А.
Лимар В.А.

Морозова М.П.

Наказ
Матеріали
фестивалю
Матеріали
конференції
Положення

Морозова М.П.

Бойко В.С.

Матеріали
фестивалю
Наказ

Родяхіна Т.А.
Сергієць О.М.
Родяхіна Т.А.

Матеріали
конкурсу
Матеріали
конференції

Березень
Загальношкільний конкурс читців
«Тарасовими шляхами»
Загальношкільна науково-практична
конференція учнів-членів Малої
академії наук «Україна – очима
молодих»
Всеукраїнський
відкритий
фестиваль театральних колективів
«Маски Мельпомени»
Фестиваль
оркестрів
народних
інструментів та хорових колективів
Фестиваль народної музики та пісні
«Кольорові барви музики»
Участь у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів
МАН України.
Квітень
Участь у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів
МАН України
Загальношкільний
фестиваль
дитячої та юнацької творчості,
присвячений Дню Землі
Участь
у
Всеукраїнських
Гагарінських читаннях
Проведення
загальношкільної
міжпредметої
олімпіади
для
випускників І ступеня «Путівка в
науку»
Травень
Всеукраїнська благодійна акція «Від
серця до серця» (допомога дітям з
вадами здоров’я)
Міжнародний фестиваль мистецтв
«Таланти ІІІ тисячоліття» (номінації
«образотворче
та
ужиткове
мистецтво», «народні інструменти і
вокал» та «народна хореографія»)
Виставка творчості до Дня захисту
дітей

Солодовнікова
Т.О.
Родяхіна Т.А.

КсенженкоЯ.О.
Сергієць О.М.
Сергієць О.М.

Матеріали
конкурсу
Матеріали
конференції
Матеріали
фестивалю
Матеріали
фестивалю
Матеріали
фестивалю
Матеріали
конкурсу

Родяхіна Т.А.

Родяхіна Т.А.

Лимар В.А.
СоколенкоО.М.

Учнівські
роботи
Матеріали
фестивалю
Матеріали
заходу
Наказ

Христоєва Н.В.

Положення
Лимар В.А.
Матеріали
фестивалю
Лимар В.А.

Лимар В.А.

Матеріали
виставки

Загальношкільна виставка-фестиваль
«Обдаровані діти України»
Міжнародний фестиваль російської
музики «Ландыш»
Червень
Всеукраїнський фестиваль оркестрів
народних інструментів
Оздоровча зміна «Повір у себе» для
обдарованих
і
талановитих
спортсменів-інвалідів
дітейпереможців
міжнародних,
всеукраїнських, обласних змагань та
конкурсів зі спортивного напряму
Фестиваль-конкурс юних баяністів
та аккордеоністів ім. М. Різоля
Оздоровча зміна для обдарованих і
талановитих дітей: переможців
всеукраїнських, обласних змагань,
конкурсів, експедицій з напрямів
позашкільної освіти
Протягом року
Загальношкільна акція та суспільнокорисна робота «Турбота молоді
тобі, Україно!»
Загальношкільні природоохоронні
акції
«День
Землі»,
«День
Довкілля», «До чистих джерел»,
«Ліси для нащадків», «Годівничка»
Загальношкільний конкурс «Моя
Батьківщина – Україна»
Загальношкільний конкурс творів
«Мій рідний край – моя земля»
Загальношкільний
конкурс
«Український сувенір»
Загальношкільна акція «Діти за
гуманне ставлення до тварин»
Конкурс «Новорічна композиція»
Всеукраїнські оздоровчі та масові
заходи (профільні оздоровчі зміни,
зльоти, збори, школи, експедиції,
екскурсії
учнівської
молоді
України)
Поповнення бібліотечного фонду

Лимар В.А.
Сергієць О.М.
Сергієць О.М.

Матеріали
фестивалю
Матеріали
фестивалю
Матеріали
фестивалю
Наказ

Лимар В.А.

Сергієць О.М.

Наказ
Наказ

Лимар В.А.

Умови акції
Родяхіна Т.А.
Умови акції
Батищева Р.П.
Родяхіна Т.А.
Родяхіна Т.А.
Родяхіна Т.А.
Родяхіна Т.А.
Лимар В.А.

Матеріали
конкурсу
Матеріали
конкурсу
Матеріали
конкурсу
Умови акції
Матеріали
конкурсу
Материіали
заходів

Лимар В.А.
ОмельченкоВ.І.

Картотека

закладу освіти для роботи з
обдарованою молоддю сучасними
інформаційними засобами, науковометодичною
та
довідковою
літературою (у тому числі на
електронних носіях)
Ведення загальношкільної «Книги
пошани дітей та молоді»
Створення
ІНТЕРНЕТ-бібліотеки
для наукового і творчого розвитку
дітей та молоді

Морозова М.П.
Родяхіна Т.А.

Книга
пошани
Ітернетресурс

