Республика лицейин 5-с кылааһыгар 2021-2022 үөрэх сылыгар туттарсыы туһунан
биллэрии сурук
Республика лицейэ 2021-2022 үөрэх сылыгар физико-математическай хайысхалаах
сахалыы үөрэнэр 5-с кылааһы сүүмэрдиирин туһунан биллэрэр. Туттарсыыга Дьокуускай
куоракка төрөппүттэрин кытары олорор, үөрэнэр оҕо кыттар.
Туттарсыыга кыттар үөрэнээччилэр олунньу 16 күнүттэн кулун тутар 10 күнүгэр
диэри регистрацияланаллар: аллара суруллубут докумуоннар сканердарын биир архыып
оҥорон rli15@bk.ru электроннай почтаҕа ыыталлар (бу докумуон үөрэнээччи аатынан
оҥоһуллар (ФИО):
1.Үөрэнээччи сүүмэрдээһиҥҥэ кыттарын туһунан төрөппүт сайабылыанньата.
2. Үөрэнэр оскуолатыттан ыспыраапка.
3. Оҕо персональнай дааннайдарын туһанарга көҥүл биэрэрин туһунан төрөппүт
сайабылыанньата.
4. Үчүгэй хаачыстыбалаах өҥнөөх хаартыската, 1 устуука.
5-с кылааска туттарсыы 3 түһүмэхтээх:
1 түһүмэх (кэтэхтэн формат) – кулун тутар 14 күнүгэр,
2-с уонна 3-с түһүмэхтэр (сирэй формат) – муус устар 3 -18 күннэригэр
ыытыллаллар
 Маҥнайгы кэтэхтэн түһүмэххэ кыттааччылар математикаҕа суругунан экзамены
ЗУУМ платформа нөҥүө туттараллар.
Түһүмэҕи ситиһиилээхтик ааспыт үөрэнээччилэр испииһэктэрэ кулун тутар 15
күнүгэр лицей саайтыгар тахсыа. Бу испииһэккэ киирбит үөрэнээччилэр иккис сирэй
форматынан ыытыллар түһүмэххэ кытталлар. Иккис, үһүс түһүмэхтэр ыытыллар
аадырыстара: Дьокуускай куорат, Ойуунускай уулуссатын 37 дьиэтэ.
 Иккис түһүмэх үс туурдаах(сирэй формат):
Маҥнайгы туур:
- математикаҕа суругунан экзамен;
- саха тылыгар суругунан экзамен (аахпыттан суруйуу);
Иккис туур:
- математикаҕа тылынан экзамен
Үһүс туур:
- педагогико-психологичекай тест
- математикаҕа тылынан экзамен.
 Үһүс түһүмэх(сирэй формат):
- үөрэтии, педагогико-психологическай тест, биирдиилээн кэпсэтии.
Үһүс түһүмэххэ ааспыт үөрэнээччилэртэн ирдэнэр докумуоннар:
- төрөөбүтүн туһунан свидетельство копията;
- оскуола бэчээтэ, директор илии баттааһына туруоруллубут 2020-2021 үөрэх
сылынааҕы сыаналара;
- үөрэнээччи амбулаторной каартатыгар олоҕуран толоруллубут №025 форма;
- хаартыска 3х4 - 2 устуука.
Кыттааччылар икки
клетка уонна биир линейка тэтэрээттээх, ручкалаах,
харандаастаах, медицинскэй мааскалаах кэлэллэр.
Туттарсыы экзаменнара санитарно-эпидемиологическай ирдэбиллэри толору тутуһан
ыытыллаллар.

2021-2022 үөрэх сылыгар Өрөспүүбүлүкэ лиссиэйин 5-һис кылааһыгар
туттарсыы хаамыыта
Күнэ
16.02-10.03.
14.03.(баскыһыанньа)

03.04.(субуота)

Түһүмэх
I түһүмэх
(кэтэхтэн
формат)
II түһүмэх
(сирэй
формат)
1-гы туур

Бириэмэтэ
Экзаменнар
Регистрацияланыы rli15@bk.ru
900
Математикаҕа суругунан
экзамен
1 түһүмэх түмүгэ
830
900 - 1030
1040-1140
1400
14 10- 15 40
1700

04.04.(баскыһыанньа)

05.04.(бэнидиэнньик)

07.04.(оптуорунньук)
08.04. – 09.04.
(сэрэдэ-субуота)

II түһүмэх
(сирэй
формат)
2-с туур
II түһүмэх
(сирэй
формат)
3-с туур
III
түһүмэх
(сирэй
формат)

900 - 930
930 1530
1600 - 1700
1800
830 - 930
945 – 1300
15 30
900 - 1700
900 – 1600

10.04.(субуота)

1400

18.04. (субуота)

1130

Туттарсааччылары тарҕатан
олордуу
Математика (суругунан
экзамен) - I түһүмэх I-гы
экзамена
Саха тыла (аахпыттан суруйуу)
Экзаменнар түмүктэрэ
Үлэни көрүү-1 (баҕалаахтар)
Экзаменна түмүктэрэ (үлэни
көрүү кэнниттэн)
Оҕолору кылааска олордуу
Математика (тылынан экзамен)
Экзамен түмүгэ
Үлэни көрүү-2 (баҕалаахтар)
Экзаменнар түмүктэрэ

Педагогико- психологическай
тест
Математика (тылынан экзамен)
II түһүмэх түмүгэ
Докумуону тутуу
Үөрэтии.
Биирдиилээн кэпсэтии.
Психолого-медикопедагогическай консилиум.
Докумуоннары үөрэтии.
III түһүмэх түмүгэ
Уопсай түмүк
Киирбит оҕолор төрөппүттэрин
мунньаҕа

Билсэр телефоннаргыт: 40-25-78, 8924 3615834, 89644277206-ватсап, 89644221020
Саайт аадырыһа: www.erelsakha.ru
Сайабылыанньалар формаларын, сүүмэрдээһин быраабылатын, туттарсыы
хаамыытыгар уларыйыылары лицей саайтыгар көрүөххэ сөп.

