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1. Загальні положення
1.1. Правила конкурсного приймання розроблено адміністрацією
школи та психологом школи відповідно до Інструкції про порядок
конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389,
схвалено педагогічною радою школи та батьківським комітетом школи,
погоджено відділом освіти Личаківського району УО ДГП ЛМР. Вони
відображені у статуті школи, що пройшов державну реєстрацію у
встановленому порядку і доводяться до відома батьків майбутніх
першокласників.
1.2. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця
проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсного відбору
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж
за два місяці до його початку. Умови конкурсу доводяться до відома
батьків на загальних зборах. В обов’язковому порядку через письмове
оголошення, яке розміщується у приміщенні школи, повідомляються
терміни і умови конкурсного приймання в школі. Вся інформація
також розміщується на сайті школи.
2.2. За місяць до конкурсного відбору ознайомлюється батьків з
переліком питань, за якими проводитимуться випробування у школі.
Вони теж розміщуються на стенді в приміщенні школи та на сайті
школи.

2.3. Для участі в конкурсному відборі батьки подають особисту
заяву, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку
встановленого зразка. Не приймаються від батьків довідки, що
можуть вплинути на об’єктивність конкурсного відбору (про матеріальний стан сім’ї, з місця роботи батьків, тощо).
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за
таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів
не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється педагогічна комісія склад якої затверджується наказом
директора за погодженням з батьківським комітетом школи. До
складу конкурсної комісії входить практичний психолог школи та
учитель початкових класів. Головою конкурсної комісії є заступник
директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня.
2.6. До педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот,
інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної
спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
2.7. У випадку однакової кількості балів, перевага надається
дітям, батьки яких постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС;
дітям, батьки яких постраждали від участі в зоні АТО; дітям, старші
брати чи сестри яких уже навчаються в школі; дітям випускників
школи.
3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу
школи проводиться у терміни, визначені адміністрацією школи, у
формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх
замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає
виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення рівня
загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання у спеціалізованій школі, здібностей і нахилів
дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів,
запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи
(психологічними службами), затверджує директор школи за погодженням з Личаківським відділом освіти УО ДГП ЛМР.
Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги
державних вимог навчально-виховних програм дошкільного
навчального закладу.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка
вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи
практичного психолога.
Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.
3.4. Результати усного випробування оголошуються в день
випробування, cписки вступників з отриманими балами вивішуються
в той же день у приміщенні школи.

3.5. Діти, 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 педагогічна комісія.
3.6. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних
причин, до повторних випробувань не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Діти, які згідно з рейтингом за кількістю набраних балів,
пройшли конкурс, зараховуються до першого класу школи наказом
директора на підставі рішення педагогічної комісії та поданих
батьками заяв. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після
оголошення результатів конкурсних випробувань.
4.2. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням
педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з
апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення
результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її
подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія,
чисельність та склад якої визначається школою за погодженням з
відділом освіти Личаківського району УО ДГП ЛМР. Проведення
додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють
осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до апеляційної
комісії відділу освіти Личаківського району УО ДГП ЛМР, рішення
якої є остаточним.
4.4. Діти, які за підсумками конкурсу не зараховані до 1-го класу
спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього
навчального закладу.
4.5. Діти, які зараховані до школи, але не приступили до занять
без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються
зі школи. На звільнені місця можуть бути зараховані діти, які за
набраними конкурсними балами опинилися нижче №№ 1-60 і можуть
навчатися у спеціалізованій школі, або може проводитися додаткове
конкурсне приймання.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за
дотримання вимог Правил конкурсного приймання для поступлення в
1-й клас школи.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком
зарахування дітей до школи за його результатами покладається на
відділ освіти Личаківського району УО ДГП ЛМР.
5.3. При порушенні школою вимог Правил конкурсного приймання
рішенням відділу освіти Личаківського району УО ДГП ЛМР результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить
повторний конкурс, результати якого є остаточними.

