
 
                                                                       Додаток 1 

 
                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом відділу освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради  

28.11.2019 № 337а 
 
 

п о л о ж е н н я  
про конкурсний відбір учнів закладів освіти Баришівської ОТГ 
до складу делегації на відпочинок  в літній  період до м. Пуллах, 

Німеччина, в рамках проекту «діти» 
                        

І. Загальні питання 

Це Положення розроблено відповідно до побратимського договору між 
громадою міста Пуллах (Німеччина) та Баришівським районом в Україні від 
26.10.1990, на запрошення Першого Бургомістра громади м. Пуллах (в рамках 
офіційної програми обміну між містами-партнерами Пуллах-Баришівка-
Березань та проекту «Діти» (далі Проект)), та регламентує порядок відбору 
учнів до складу делегації на відпочинок у літній період в м. Пуллах, Німеччина. 

 
ІІ. Організатори та засновники проекту 

Засновником проекту «Діти» є  громада м. Пуллаха (Німеччина), зокрема  
«Партнерське об'єднання «Пуллах-Баришівка-Березань». Організаторами  
Проекту є Громадська організація «Партнерське об'єднання «Баришівка-
Пуллах-Березань», Баришівська районна рада, Баришівська районна державна  
адміністрація, Баришівська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту   
Баришівської селищної ради.  
 

ІІІ. Завдання Проекту 

Завданням проекту «Діти»: 
- сприяти розвитку дружніх відносин між українськими та німецькими дітьми; 
- стимулювати інтерес учнів до вивчення іноземних мов, зокрема німецької; 
- культурний обмін між сторонами. 

 
 ІV. Порядок відбору учнів до складу делегації 

4.1. Кандидатури учнів до складу делегації можуть пропонувати: 
педагогічні колективи закладів освіти Баришівської селищної ради, дитячих 
музичних шкіл, позашкільних закладів (ЦПР «Мрія»), громадська організація 
«Партнерське об'єднання Баришівка-Пуллах-Березань».  
       4.2. До пропозиції  кандидатур додаються такі документи: 

- характеристика на учня/ученицю; 
- копії дипломів, грамот, подяк за успіхи у навчанні, перемогу в 
районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, 
турнірах, змаганнях; 



- довідки про статус дитини. 
4.3.Пропозиції подаються до відділу освіти, молоді та спорту  Баришівської 

селищної ради, який формує списки для конкурсного відбору учнів до складу 
делегації на відпочинок у літній період в м. Пуллах та подає їх до конкурсної 
комісії «Партнерського об'єднання «Баришівка-Пуллах-Березань». 

 
V. Вимоги щодо кандидатур учнів 

 5.1. Учень/учениця має бути віком від 12 до 14 років (на момент від’ їзду 
за кордон повинно бути повних 12, але не повних 14 років). 

5.2. Учень/учениця повинен володіти (рівнем А1) німецькою чи (рівнем 
А1+) англійською мовами,  перевага надається німецькій мові. 

5.3. Учень/учениця є активним учасником  шкільного життя, призером чи 
переможцем міських, районних, обласних, спортивних, інтелектуальних, 
творчих змаганнях. 

5.4. Учні можуть бути з числа пільгових та соціально незахищених  
категорій, але відповідати  вищеназваним критеріям 

5.5. У кандидата на поїздку має бути закордонний паспорт не  пізніше 
лютого місяця.  

5.6. Перевага надається учням, батьки яких, або один з батьків, є 
активними членами  Партнерства. 
 

VІ. Порядок проведення конкурсу 

6.1. Конкурс складається з трьох етапів: ознайомлення учасників з 
членами комісії,  діалог-співбесіда на знання іноземної мови, психологічний 
міні-тренінг. 

6.2.  Проведення мовного етапу  відбору:  
а) Представлення іноземною мовою (до 5 хвилин).  Критерії оцінювання:  

максимальний бал 9; 
б) Діалог-співбесіда на знання іноземної мови з таких тем: «Про себе», 

«Сім’я» «Хобі», «Здоров’я», «Їжа», «Шкільне життя», «Природа. Погода»; 
«Батьківщина - Україна», «Загальні відомості про Німеччину». 

6.3. Порядок оцінювання мовного етапу  відбору: члени комісії ставлять 
мінімум 7 запитань з відповідних тем.  

 

6.4. Критерії оцінювання комунікативних навичок: 
- лексична наповнюваність;  

- емоційність 

- компетентність; 

- повнота відповіді; 

- швидкість реагування;  

- грамотність висловлювання; 

- вимова 

Кожен з цих критеріїв оцінюється від 0 до 3 балів.  
 

Максимальний бал, який може отримати претендент за бесіду у вигляді 
діалогу – 21 бал.   

Максимальний бал мовного відбору – 30 балів. 



6.5.Результати мовного відбору співбесіди передаються до конкурсної 
комісії у день проведення. 

6.6.Діти, які вивчають дві іноземні мови, проходять мовний етап 
обов’язково німецькою мовою та, за бажанням,  англійською мовою. 

6.7.Робота психологічної служби з учасниками конкурсного відбору:  
а) Визначення  рівня активності, самоорганізації,  дисциплінованості, 

комунікативності, особистісних особливостей шляхом проведення 
психодіагностичних  особливостей; 

б) Проведення психологічного міні-тренінгу з учасниками конкурсу. 
 

VІІ. Функції  конкурсної комісії щодо відбору кандидатур 

7.1. Для організації з розгляду відбору висунення кандидатур на поїздку,  
створюється конкурсна комісія при партнерському об’єднанні «Баришівка-
Пуллах-Березань»; 

7.2. Склад конкурсної комісії формується з числа представників 
партнерського об’єднання «Баришівка-Пуллах-Березань», організаторів  (розділ 
ІІ цього Положення), вчителів іноземної мови, психологів.  
       7.3. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює Голова комісії, який 
є членом Правління громадської організації «Баришівка-Пуллах-Березань». 
Веде протокол комісії – Секретар партнерського об'єднання. 

7.4. Конкурсна комісія інформує орган управління освітньою галуззю  
Баришівської селищної ради  про початок  відбору претендентів на літній 
відпочинок в м. Пуллах, Німеччина, з жовтня місця поточного року, які в  свою 
чергу, інформують заклади загальної середньої освіти про відбір претендентів, 

7.5 Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної подає 
Конкурсній комісії до 01 грудня поточного року списки дітей на конкурсний 
відбір.  

7.6. Конкретна дата проведення засідання конкурсної комісії призначається 
головою конкурсної комісії. 

7.7. Засідання конкурсної комісії є правочинним, якщо на ньому присутні 
не менше  половини її складу. 

7.8. Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює 
Секретар комісії,  зокрема  оприлюднює результати проведення конкурсу на 
офіційних сайтах органу управління освітньою галуззю Баришівської селищної 
ради. 

7.9. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 
підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії  та 
оприлюднюється на офіційному сайті відділу освіти, молоді та спорту  
Баришівської селищної ради у 5-денний термін від дня оголошення результатів. 

 
VIII. Участь партнерства в роботі комісії 

8.1. Партнерське об’єднання затверджує  персональний склад делегації та 
розглядає заяви педагогів, які бажають супроводжувати делегацію дітей.  
 

IХ. Вимоги щодо вчителів-супроводжуючих 

9.1. Супроводжуючі призначаються відповідно до поданих власних заяв,  
погоджених на засіданні Правління ГО «Партнерське об'єднання «Пуллах-



Баришівка-Березань» і затверджуються Наказом відділу освіти, молоді та 
спорту  Баришівської селищної ради. 

9.2. Вчитель-супроводжуючий повинен мати педагогічну освіту, стаж 
роботи не менше 3-х років,  вільно володіти німецькою мовою, мати навички 
володіння комп’ютером, мати власну електронну адресу та бути членом 
громадської організації «Партнерське об'єднання «Баришівка-Пуллах-
Березань»;  
 9.3. Обов’язки супроводжуючих вчителів:  
-   загальна організація роботи щодо підготовки делегації; 
-  перевірка, збір відповідних документів; 
-  організація зборів батьків за потреби; 
-  організація зборів дітей за потреби; 
-  підготовка концертної програми; 
-  забезпечити вчасне листування з відповідальними особами з м. Пуллах; 
- тримати постійний зв'язок з відповідальним особами партнерського 
об'єднання та відповідальними спеціалістами відділу освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради. 
 

Х. Різне. 
Внесення змін до цього Положення приймаються  на засіданні Правління  

ГО «Партнерське об'єднання «Баришівка-Пуллах-Березань» шляхом відкритого 
голосування. Пропозиції необхідно подавати у письмовому вигляді у 10 денний 
термін до засідання Партнерства.  
 
 


