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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дані Правила розроблені згідно із Інструкцією «Про порядок конкурсного
приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих
шкіл (шкіл-інтернатів)» (наказ МОНУ № 389 від 19.06.2003).
1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від
місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

II.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два
місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу
розміщується у приміщенні НВК «Школа-гімназія «Шептицьких» (далі НВК). Зміст
оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального
закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться
випробування.
2.3.
Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться
лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць
допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване
таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше, ніж за тиждень до
початку нового навчального року.
2.4. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі
створюється приймальна та апеляційна комісія, склад яких затверджується наказом
директора НВК за погодженням з радою НВК.
2.5. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших
документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та творчі
досягнення.
2.6. Конкурсні випробування проводяться з таких предметів:
1. Українська мова (диктант).
2. Англійська мова (письмові тести).
2.7. Для проведення конкурсних випробувань із цих предметів створюються
предметні комісії зі складу членів приймальної комісії; їх склад затверджується наказом
директора НВК.
2.8. До участі в конкурсі учні допускається на підставі особистої заяви одного
з батьків (осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора НВК. До заяви
додається табель успішності за попередній клас, завірений підписом директора школи
та печаткою.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця
навчання, довідок з місця роботи батьків.

III.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

3.1. Зміст завдань для проведення конкурсних випробувань у 1 гімназійний (5)
клас відповідає навчальній програмі початкових класів загальноосвітньої середньої
школи. Ці завдання розробляються методичними об’єднаннями вчителів та
затверджуються директором НВК за погодженням з відділом освіти Сихівського та
Личаківського районів У О ДГП ЛМР.
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3.2. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК в запечатаному
конверті, що його відкриває у день випробування голова предметної комісії в
присутності її членів та вступників.
3.3. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам
видається папір із штампом НВК; передбачається, що першу сторінку буде відділено
від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою
предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної
сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після
виставлення балів.
3.4. Тривалість написання вступниками письмових робіт - не перевищує однієї
академічної години (45 хв.).
3.5. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-бальною шкалою.
3.6. Результати письмового конкурсного випробування оформляються у
вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й
протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.7. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у НВК протягом року.
Місце їх зберігання визначає директор НВК.
3.8. Результати конкурсних випробувань оголошуються не пізніше, ніж через
три дні після його проведення. Рейтинговий список вступників із зазначенням суми
балів вивішується у приміщенні НВК для загального ознайомлення у день оголошення
підсумків конкурсу.
3.9. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну
довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних
випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК.
3.10. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин,
до наступних випробувань не допускаються.

IV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
4.1. Сума конкурсних балів вступника складається з:
• оцінки за диктант;
• оцінки з іноземної мови (англійської або німецької).
4.2. Оцінка з кожного вступного випробування має бути не нижчою від 6 балів.
Діти, які отримали хоча б з одного предмета 1-5 балів, не можуть стати учнями НВК.
4.3. У день оголошення результатів конкурсних випробувань батьки мають
право подати заяву до апеляційної комісії з метою обгрунтування об’єктивності оцінки.
4.4. Приймальна комісія оголошує списки учнів, які за рейтингом пройшли
конкурс, тільки після засідання апеляційної комісії, врахувавши її рішення. За
однакової кількості балів перевага надається учням, у яких середній бал табеля
успішності за попередній клас є вищим, дітям-інвалідам, дітям- сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям, які постраждали від аварії на
Чорнобильській АЕС, дітям учасників АТО.
4.5. Учні, які за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК наказом
директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом
5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.6. Для зарахування до НВК подаються такі документи: заява, копія свідоцтва
про народження, особова справа, медична картка.
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4.7. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до НВК учні,
які успішно пройшли конкурс і не надали заяву про вступ, втрачають право на
зарахування. На їх місце зараховуються наступні за рейтингом учні.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ
5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог
даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування
дітей (учнів) до НВК, за його результатами покладається на Відділ освіти Сихівського
та Личаківського районів УО ДГП ЛМР.

1

