Схвалено на засіданні педагогічної ради НВК "ШЕЛ"
протокол № 7 від 15.04.2021р.
Правила відбору учнів до 5-ї навчальної групи НВК «ШЕЛ»
1. Загальні положення
Приймання дітей до 5-ї навчальної групи НВК «ШЕЛ» здійснюється на конкурсній
основі згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016,
наказом по НВК «ШЕЛ», Статутом НВК «ШЕЛ»
1.1. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
1.2. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація відбору.
2.1. Правила відбору доводяться до відома батьків учнів, які вступають до НВК «ШЕЛ»,
шляхом їх вивішування у доступному для ознайомлення місці та через сайт НВК «ШЕЛ»..
2.2. Випробування у поточному році проводитимуться у червні 2021р. (після закінчення
карантинних обмежень в Україні) з математики за завданнями підготовленими та
викладеними у методичній літературі для вчителів початкових класів рекомендованої до
використання МОН України.
2.2.1.
Робота складається з семи логічних та логіко-математичних завдань відкритої
форми з розгорнутою відповіддю. Завдання вважаються виконаними правильно, якщо
учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання зі всіма послідовними логічними
діями, поясненням і обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.
Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв і схеми оцінювання
завдань.
Система нарахування балів за правильно виконане завдання наведено у таблиці:
Номе
Відпо
Максималь
р
відна
Що виконав учень
на кількість
завда
кількість
балів
ння
балів
Отримав чотири правильні відповіді і зробив їх короткі записи
4
Отримав три правильні відповіді і зробив їх короткі записи
3
Отримав дві правильні відповіді і зробив їх короткі записи
2
1
4 бали
Отримав одну правильну відповідь і зробив її короткий запис
1
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
0
Отримав правильну відповідь і зробив відповідні записи до
3
одного з завдання.
Записав відповідні міркування але помилився в правильному
2
2
6 балів
обрахунку в одному з завдань.
Записав відповідь але не зробив відповідних записів
1
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
0
Учень правильно розв’язав рівняння з використанням правил, що
ґрунтуються на основних властивостях рівняння.
2
3
Отримав і записав правильну відповідь.
3 бали
Розпочав розв'язувати рівняння правильно, але в процесі
1
розв’язання припустився помилки в необхідних обчислення.
Застосував правильно залежність між величинами. Отримав
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правильну одну відповідь і зробив відповідні короткі записи.
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
Правильно визначив та розписав порядок виконання дій.
Отримав правильну відповідь.
Правильно визначив та записав перші три дії.
Правильно виконав всі дії ділення та множення.
Правильно виконав одну з дій ділення або множення.
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
Отримав правильну відповідь і навів повне обґрунтування всіх
дій(виразів).
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо
обґрунтована або допустив одну арифметичну помилку під час
виконання дій
Розпочав розв'язувати завдання правильно, але в процесі
розв’язання припустився помилки в застосуванні необхідних
тверджень чи формул.
Лише розпочав правильно розв’язувати або розпочав хибним
шляхом, але в подальшому окремі етапи розв’язання виконав
правильно
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
Отримав правильну відповідь і навів повне обґрунтування всіх
дій(виразів).
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо
обґрунтована або допустив одну арифметичну помилку під час
виконання дій
Розпочав розв'язувати завдання правильно, але в процесі
розв’язання припустився помилки в застосуванні необхідних
тверджень чи формул.
Лише розпочав правильно розв’язувати або розпочав хибним
шляхом, але в подальшому окремі етапи розв’язання виконав
правильно
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
Отримав правильну відповідь і навів повне обґрунтування всіх
дій(виразів).
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо
обґрунтована
Наблизився до правильної відповіді, оскільки допустив одну
арифметичну помилку під час виконання дій
Розпочав розв'язувати завдання правильно, але в процесі
розв’язання допустив помилки в застосуванні необхідних
математичних тверджень чи формул
Розпочав правильно розв’язувати або розпочав хибним шляхом,
але в подальшому окремі етапи розв’язання виконав правильно
Розв’язування не відповідає жодному з наведених вище критеріїв
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2.3. Дата проведення відбору учнів буде доведена батькам різними способами:
 Телефоном, за наданими у формі номерами;
 Електронною поштою, за наведеною батьками у формі адресою
 Відповідною інформацією на сайті НВК «ШЕЛ»
2.4. Наповнюваність групи вступників повинна відповідати кількості парт у визначених
для проведення відбору кабінетах.

2.5. Для проведення відбору учнів на навчання у НВК «ШЕЛ» створюється відбіркова
комісія, склад якої затверджується наказом директора.
Головою комісії є директор НВК «ШЕЛ».
2.6. Для проведення випробування створюється предметна комісія склад якої
затверджується наказом директора НВК «ШЕЛ».
2.7. До участі в конкурсі до 5-тої навчальної групи допускаються учні на підставі
Інформаційної форми-заяви запропонованої у п. 2.10 цих Правил відбору, чи
особистої заяви одного з батьків (або осіб, які їх заміняють), що буде подана в термін
визначений і доведений до батьків, які не мали можливості заповнити інформаційну
заяву, після завершення обмежувальних заходів для освітніх закладів.
2.8. Не дозволяється вимагати характеристик на учнів з попереднього місця навчання
довідок з місця роботи батьків тощо.
2.9. Жодним чином не встановлюються пільги для вступників, що мають клопотання від
державних, громадських установ, благодійних організації та окремих громадян, що
надають благодійну допомогу.
2.10. Просимо батьків заповнити Інформаційну форму-заяву за наступним посиланням
https://forms.gle/j2pW36Kfx8N68QD39
3.
Проведення конкурсу.
3.1. Кожен вступник отримує індивідуальне завдання і має для його вирішення 50 хв.
3.2. Конкурсні завдання роздруковуються і зберігаються в директора НВК «ШЕЛ» в
запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії
в присутності її членів та вступників.
3.3. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам
видається листок з завданнями зі штампом НВК «ШЕЛ». Робота виконується на
запропонованих парних листочках у клітинку в достатній кількості для запису усіх
відповідей та розв’язків.
Вступникам видаються листочки для чернеток.
3.4. Після закінчення випробування письмові роботи збираються головою предметної
комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії.
3.5. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в НВК «ШЕЛ» впродовж року.
3.6. Результати відбору оформлюють у вигляді протоколів комісії, які зберігаються в
тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.7. Результати випробування учнів оголошуються у день його проведення.
4.
Порядок зарахування
4.1. Діти, які успішно пройшли конкурс і набрали прохідну, за конкурсом, кількість балів
встановлену відбірковою комісією зараховуються до НВК «ШЕЛ» наказом директора
на підставі рішення цієї комісії. Зарахування проводиться після оголошення
результатів відбору та поданих документів, але не пізніше 27 серпня 2021р.
Перевага у зарахуванні надається дітям-інвалідам, дітям-сиротам – за однакової
кількості набраних балів.
4.2. Для зарахування до НВК «ШЕЛ» подаються такі документи: копія свідоцтва про
народження, особова справа, медична довідка Форма № 0 086-1/о “Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового
медичного профілактичного огляду” встановлених для загальноосвітніх
навчальних закладів, форм.
4.3. Після 27 серпня 2021р. учні, які успішно пройшли конкурс та не надали
встановлених чинним законодавством і даними правилами документів, втрачають
право на зарахування.
На їхнє місце зараховуються учні за найбільшою сумою балів (за рейтинговими
списками).

4.4. Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів вивішується для загального
ознайомлення у день оголошення підсумків відбору.
4.5. У день оголошення підсумків батьки мають право ознайомитися з письмовими
роботами своїх дітей, які не пройшли за конкурсом.
4.6. Письмові роботи вступників видавати заборонено.
4.7. Настановчі батьківські збори проводяться в день оголошення результатів
випробування.
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