КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
« С П Е Ц І А Л І З О В А Н А Ш К О Л А I -II С Т У П Е Н І В - Л І Ц Е Й »
О Б О Л О Н С Ь К О Г О Р А Й О Н У м. К И Є В А »

№ 157

Просп. Оболонський, 12-В, м. Київ, 04205
код ЄДРПОУ 16474970, тел. 418-75-08, e-mail: Obolon_157@i.ua

НАКАЗ
22.03.2021

№ 62/1-о

Про створення додаткового 5 класу
на 2021-2022 навчальний рік,
організацію та порядок
проведення зарахування учнів
до 5-х класів НВК № 157 (на вільні місця)
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Порядку зарахування,
відрахування
та переведення
учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції 05.05.2018
№ 564/32016, враховуючи велику наповнюваність 4-х класів,
НАКАЗУЮ:
1. Створити додатковий 5-й клас на 2021-2022 навчальний рік.
2. Організувати приймання заяв у електронному
ОЬо1оп_157@і.иа з 14.05 по 31.05.2021 року.

вигляді за адресою

3. У випадку, якщо кількість заяв перевищить кількість вільних місць, не
пізніше 01 червня 2021 року оприлюднити оголошення про проведення
конкурсного відбору.
4. Провести конкурсне приймання учнів до додаткового 5-го класу (на
вільні місця) на 2021-2022 навчальний рік із урахуванням нормативу
щодо наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про
загальну середню освіту».
5. Затвердити склад комісії з питань конкурсного приймання учнів до 5-х
класів НВК № 157 Оболонського району м. Києва:
Голова комісії: Єрмак Т.М ., директорка НВК №157;
Члени комісії: Мішок Т.В ., заступник директора з НВР;
Карась І.В ., заступник директора з НВР.
6. З метою розробки завдань для вступних випробувань та винесення їх на
обговорення педагогічної ради НВК № 157:
6.1.

Утворити та затвердити склад предметних комісій:

з математики:
голова комісії: Ніколаєнко Є.Г., учителька математики;
члени комісії: Латишенко Л.М., учителька початкових класів;
Мазниченко Л.Л., учителька математики;
з української мови:
голова комісії: Козлова Т.В ., заступник директора з НМР;
члени комісії: Струк О.Ф., учителька української мови і літератури;
Руль Ю.П., учителька початкових класів;
з англійської мови:
голова комісії: Миронова А.О., заступник директора з
члени комісії: Весен Н.С., учителька англійської мови;
Бахтарова Г.М ., учителька англійської мови;
6.2.

До 20.04.2021 року розробити конкурсні завдання для вступних
випробувань, обговорити та схвалити їх на засіданні педагогічної
ради НВК № 157.

7. Комісії з питань конкурсного приймання:
7.1.

До 20.04.2021 року розмістити оголошення про створення
додаткового 5 класу на інформаційному стенді та сайті НВК № 157.

7.2.

До 01.06.2021 оприлюднити на окремому інформаційному стенді та
сайті НВК № 157 зразки конкурсних завдань для вступного
випробування.

7.3.

З 14.05.2021 року по 31.05.2021 року забезпечити організований
прийом заяв від батьків учнів для участі школярів у вступних
випробуваннях до 5 класу НВК № 157.

7.4.

03.06.2021 року провести вступне випробування до 5 класу.
Результати вступного випробування оформити протоколом.

7.5.

До 08.06.2021 року узагальнити результати вступного тестування у
вигляді рейтингової таблиці та оприлюднити їх у приміщені НВК
№ 157.

8. Під час проведення конкурсу члени комісії з питань конкурсного
приймання повинні дотримуватися таких норм:
8.1.

У конкурсному прийманні можуть брати участь особи незалежно
від місця проживання.

8.2.

Не допускати збирання додаткових даних про учня та його батьків
або осіб, які їх замінюють, зокрема, характеристик з попереднього
місця навчання, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну
плату тощо.

9. Заступнику директора з НВР Мішок Т.В. підготувати проект наказу про
зарахування учнів до 5-х класів НВК №157 протягом наступного дня
після оголошення результатів конкурсу за наявності відповідних
документів.
10. Заступнику директора з НВР Мельниченко C.B. створити для проведення
конкурсних випробувань безпечних та належних санітарно-гігієнічних
умов для учасників освітнього процесу, що передбачає, у тому числі,
проведення температурного скринінгу, забезпечення рекомендованої
відстані між учнями в класі, зменшення кількості учнів у класі до 10-15
осіб, використання засобів індивідуального захисту, проведення
дезінфікуючих заходів, наскрізного провітрювання приміщень тощо.
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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