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Правила конкурсного приймання
в гімназійні класи навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою
навчання –угорськомовна гімназія»

І. Загальні положення
1.1. Для проходження конкурсного відбору згідно Інструкції про
порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої Мін’юстом
України 04.07.2003 р. № 547/7868, мають право випускники школи І ступеня,
які досконало володіють угорською мовою, незалежно від місця проживання.
1.2. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
ІІ. Організація та проведення конкурсу
2.1. До участі у конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків чи
осіб, що їх заміняють, на ім’я керівника навчального закладу, до якого
додається ксерокопія табелю за попередній клас. Строк подачі заяв – до
12 червня 2018 року.
2.2. Конкурсні випробування проводяться:
12 червня 2018 року – математика (у перший гімназійний клас);
14 червня 2018 року – комплексне випробування з мови (у перший
гімназійний клас);
13 червня 2018 року – вступна співбесіда для учнів, що бажають
вступити до інших класів.
Вступні випробування розпочинаються о 10.00.
Додаткові вступні випробування (за потребою) проводяться
16 серпня 2018 року перед початком нового навчального року.
2.3. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального
закладу за погодженням з радою навчального закладу.
2.4. Конкурсні випробування проводяться:
2.4.1. Для випускників І ступеня: комплексне випробування з мови
(української та угорської) та з математики (письмово). Форма конкурсних
випробувань, набір завдань для виявлення рівня знань конкурсантів,
затверджується рішенням педагогічної ради НВК та погоджується
управлінням освіти.
2.4.2. Для випускників ІІ ступеня: у формі співбесіди (виконання
спеціальних діагностичних завдань) з основних предметів (українська
мова, угорська мова, математика) на основі матеріалу попереднього
навчального року відповідного класу.
2.4.3. Для випускників інших класів – при наявності вільних місць: у
формі співбесіди (виконання спеціальних
діагностичних
завдань) з
основних предметів (українська мова, угорська мова, математика) на основі
матеріалу попереднього навчального року відповідного класу.
2.5. Результати письмового випробування офіційно оголошуються на
дошці оголошень у письмовій формі не пізніше, ніж через три дні після його
проведення, результати співбесіди – у день її проведення.
2.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального
закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в
день
випробування
голова предметної комісії у присутності її членів та
вступників.
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2.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій
формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу;
передбачається, що першу сторінку буде відділено від
самої
письмової роботи.
2.8. 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.
2.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових
робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів
випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної
вікової
групи окремо.
2.10. Письмові
роботи
учасників конкурсу та аркуші із
записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної
відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце
їх зберігання визначає директор навчального закладу.
2.11. Результати конкурсних випробувань
(у
тому
числі
співбесіди)
оформляються
у
вигляді протоколів (додаток 2)
відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й
протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).
ІІІ. Порядок зарахування
3.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс,
зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі
рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців)
проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
3.2. Для зарахування у гімназійний клас НВК до навчального закладу
батьками подаються такі документи про освіту: табель, свідоцтво про базову
середню освіту, особова справа учня, копія свідоцтва про народження
(паспорта) та медична довідка встановленого зразка.
3.3. Якщо батьки не погоджуються з рішенням конкурсної комісії,
вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається
протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається
протягом трьох днів з дня її подання.
3.4. Діти, які зараховані до гімназійних класів НВК, але не
приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку,
відраховуються з навчального закладу.
ІV. Контроль за проведенням конкурсу
4.1. Директор
навчального
закладу
несе
персональну
відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання.
4.2. Контроль
за
організацією та проведенням конкурсу,
порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, за його
результатами покладається на управління освіти Ужгородської міської ради.
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4.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про
порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України №389 від 19 червня 2003 року, та
Правил конкурсного приймання,
розроблених навчальним закладом,
рішенням
управління освіти Ужгородської міської ради
результати
конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти
Ужгородської міської ради організовує і проводить повторний конкурс,
результати якого є остаточними.
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