квiтня 2019 року

Правила

конкурсного

приймання

в гiмназiйнi класи навчально-виховного комплексу

кЗагальноосвiтня школа I ступеня з угорською мовою
навчання -угорськомовна гiмназiя>

I. Загальнi положення

1.1. Для

проходження конкурсного вiдбору згiдно Порядку
зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та

комунщIЬних закЛадiв освiти для здобуття повноi загальноi середньоi освiти,
затвердженого наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни j\b з67 вiд
16.04.2018 року, мають право випускники школи I ступеня, якi досконало
володiють угорською мовою, незалежно вiд мiсця проживання.
1.2. KoHKypcHi випробування здiйснюються на безоплатнiй ocHoBi.
II. Органiзацiя та проведення конкурсу

[о участi у koнkypci допускаються учнi на пiдставi заяви батькiв чи
осiб, що ik замiняють, на iм'я керiвника навч€tльного закладу, до якого
2.I.

-

додаеться ксерокопiя табелю за попереднiй клас. Строк подачi заяв
до
17 червня 2019 року.
2.2. KoHKypcHi випробування проводяться:
18 червня2019 року - математика (у перший гiмназiйний клас);
20 червня 2019 року - комплексне випробування з мови (у перший
гiмназiйний клас);
19 червнЯ 2019 року вступна спiвбесiда для учнiв, що бажають
вступити до iнших класiв.
Вступнi випробування розпочинаються о 10.00.
щодатковi вступнi випробування (за потребою) проводяться
21 серпня2019 року перед початком нового навч€UIьного року.
2.З. Щля проведення конкурсних випробувань створюсться приймальна
комiсiя, склад якоi затверджуеться нак€вом директора навч€шьного

-

закладу.
2.4. KoHKypcHi випробування проводяться:

2.4.|. Для виПускникiв I ступеня: комплексне випробування з мови
(украТнськоi та угорськоТ) та з математики (письмово). Форма конкурсних
випробувань, набiр завдань для виявлення рiвня знань KoHKypcaHTiB

педагогiчною радою та затверджуються директором нвк .
2.4.2. ДлЯ випускникiв II ступеня: у формi спiвбесiди (виконання
спецiальних дiагностичних завдань) з основних предметiв (украiнська
мова, угорська мова, математика) на ocHoBi матерiалу попереднього
навчаJIьного року вiдповiдного класу.
2.4.3. Щля випускникiв iнших класiв - при наявностi вiльних мiсць:
у
формi спiвбесiди (виконання спецiальних дiагностичних завдань) Ь
основних предметiв (украiнська мова, угорська мова, математика) на ocHoBi
матерiалу попереднього навч€шьного року вiдповiдного класу.
2.5. Результати письмового випробування офiцiйно оголошуються на
дошцi оголошень у письмовiй формi не пiзнiше, нiж через три днi пiсля його
проведення, результати спiвбесiди - у день ii проведення.
схв€Lпюються

2.6. KoHKypcHi завдання зберiгаються у директора навчального
закладу в запечатаному koHBepTi, що його вiдкривае в день
випробування голова предметнот koMiciT у присутностi iT членiв та
вступникiв.

2.7, Для проведення конкурсного випробування у письмовiй
формi вступникам видаеться папiр зi штампом навч€шьного закладу;
передбачаеться, що першу cTopiHKy буле вiддiлено вiд самоТ

письмовоi роботи.
2.8. Пiсля закiнчення випробування письмовi роботи шифрУЮТЬСЯ
головою предметнот koMicii та передаються для перевiрки членам
цiеТ KoMicii без титульноТ сторiнки. Щешифрування робiт
здiйснюеться головою предметноi KoMicii пiсля виставлення балiв.
2.9. Обсяг i тривалiсть написання вступниками письмових
робiт, пiдготовки до усного опитування за бiлетами, iнших виДiВ
випробувань визначас голова конкурсноi KoMicii для кожноТ BiKoBoi
групи окремо.

2.|0. Письмовi роботи учасникiв конкурсу та аркушi iз
записами, зробленими вступниками пiд час пiдготовки до усноТ
вiдповiдi, зберiгаються у навчальному закладi протягом року. Мiсце
iх зберiгання визначае директор навчального закладу.

(у тому числi
виглядi протоколiв

2.||. Результати конкурсних випробувань

спiвбесiди)

оформляються

у

зберiгаються в тому самому порядку,
протоколи державноi пiдсумковоi атестацii учнiв (вихованцiв).

вiдповiдноi

KoMicii, якi

що

й

III. Порядок зарахування

(учнi, вихованцi), якi згiдно з рейтингом проЙшли конкурс,
зараховуються до навчаJIьного закладу наказом директора на пiдставi
рiшення конкурсноТ KoMicii. Зарахування дiтей (учнiв, вихованцiв)
проводиться протягом 5 днiв пiсля оголошення результатiв конкурсу.
З.2. Щлlя зарахування у гiмназiйний клас НВК до навчального закладу
3.1. Щiти

батьками подаються TaKi документи про ocBiTy: табель, свiдоцтво про базову
середню ocBiTy, особова справа учня, копiя свiдоцтва про народження
(паспорта) та медична довiдка встановленого зразка.
3.3. Якщо батьки не погоджуються з рiшенням конкурсноi KoMicii,
вони можуть звернутися до голови KoMicii з апеляцiею. Апеляцiя поДа€ТЬСЯ
протягом тижня пiсля оголошення результатiв конкурсу i розглядаеТЬСя
протягом трьох днiв з дня iT подання.
З.4. .Щiти, якi зарахованi до гiмназiйних класiв НВК, але не
приступили до занять без поважних причин протягом 10 днiв вiд Тх ПОчаТКУ,
вiдраховуються з навч€шьного закладу.

IV. Контроль за проведенням конкурсу

4.|.,Щиректор навчального закладу

несе

персонаJIьну
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог Правил конкурсного приймання.
проведенням конкурсу,
органiзацiсю
4.2. Контроль за
його
порядком зарахування дiтей (учнiв, вихованцiв) до гiмназii,
результатами поклада€ться на управлiння освiти Ужгородськоi мiськоi ради.
4.З. При порушен Hi навчальним закладом вимог Порядку
переведення учнiв
державних та
зарахування, вiдрахування
комун€tльних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi середньоТ освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти науки УкраТни J\9 367 вiд

та

та

за

до

i

16.04.2018 РокУ, та Правил конкурсного приймання, розроблених
навч€uIьним закладом результати конкурсу визнаються недiйсними. У
такому разi управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoT ради органiзовУС i
проводить повторний конкурс, результати якого с остаточними.
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