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1. Загальні положення
1.1.
Приймання учнів до гімназії-інтернату «Дитяча інженерна академія»,
здійснюється, як правило, на конкурсній основі. Правила конкурсного
приймання учнів до гімназії-інтернату розроблені відповідно до інструкції про
порядок конкурсного приймання учнів, вихованців до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженої наказом МОН
України №389 від 19.06.2003р., зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
04.07.2003р. №547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад
(964-2000-п) та на підставі Статуту загальноосвітнього закладу ІІ-ІІІ ступенів
гімназії-інтернату «Дитяча інженерна академія».
1.2. Термін дії правил 5 (п’ять) років.
1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від
місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. 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 та на сайті гімназії-інтернату. Зміст оголошення
може доводитися до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2.

Прийом заяв

до участі в конкурсних випробуваннях здійснюється в

період з 01 квітня по 31 травня 2014 р.
2.3.

Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії-

інтернату

вивішується

перелік

питань,

за

якими

проводитимуться

випробування.
2.4.

Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться

лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних
місць

допускається

додаткове

конкурсне

приймання

(серпень),

яке

організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж
за тиждень до початку нового навчального року.
2.5.

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом

навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й
основний.

Для проведення конкурсних випробувань у гімназії-інтернату «Дитяча

2.6.

інженерна академія» створюється психолого-педагогічна комісія у складі (за
посадою):
• директор гімназії-інтернату
(у разі його відсутності заступник директора з навчально-виховної роботи);

•

• практичний психолог;
• відповідний учитель-предметник.
Склад психолого-педагогічної комісії, затверджується наказом директора
гімназії за погодженням з радою гімназії-інтернату. Головою конкурсної комісії
є директор гімназії-інтернату або його заступник з НВР.
2.7.

До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для

неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я
директора гімназії-інтернату і табеля успішності учня або свідоцтва про базову
загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу гімназії-інтернату.
2.8.

До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших

документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні
та/або творчі досягнення.
2.9.

Встановлюються наступні умови для зарахування учнів до 5-11 класів:

• правом на першочерговий вступ користуються учні-переможці ІІІ, ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін;
учасники Міжнародних учнівських олімпіад; учні-призери ІІ, ІІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН;
учні з високим рівнем навчальних досягнень;
• за конкурсом.
2.10.

До участі в конкурсі не допускаються учні, які мають хоча б з одного

предмета низький рівень (1, 2, 3 бали) навчальних досягнень за попередній рік
навчання.
3. Проведення конкурсу
3.1 Конкурсне випробування для учнів, які вступають до 5-го класу гімназіїінтернату, проводиться з наступних навчальних предметів: математики (тест),
української мови (диктант).

3.2 Співбесіда з учнем який вступає до 5-го класу включає виконання спеціальних
діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку учня, його
функціональної та психологічної готовності до систематичного навчання в
гімназії-інтернаті .
Співбесіда з учнями, які вступають до гімназії-інтернату, передбачає також
виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і
нахилів учня, рівня його інтелекту та наявності творчого потенціалу (за
загальновизнаними методиками).
Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.
3.3 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназіїінтернату, проводяться за умови наявності вільних місць, у формі співбесіди з
наступних навчальних предметів: математики, фізики української мови,
англійської мови.
3.4 Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколу
приймальної комісії, який зберігається протягом поточного навчального року.
3.5 Результати усного випробовування оголошуються по закінченню конкурсного
випробування, письмового – не пізніше ніж через три дні після його
проведення.

Списки вступників з виставленими балами вивішуються у

приміщенні гімназії-інтернату для загального ознайомлення.
3.6 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 гімназії-інтернату.
3.7 Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до
повторних випробувань не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до 5-х класів та
інших класів гімназії-інтернату наказом директора на підставі рішення
відповідних комісій. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після
оголошення результатів конкурсу, при наявності таких документів: заяви
батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження, особової

справи, медичної картки (оригінал) встановленого зразка, документа про базову
загальну середню освіту (оригінал) для учнів які вступають до 10 класу.
4.2. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням 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 визначаються адміністрацією
гімназії-інтернату. Проведення додаткових випробувань та співбесіди під час
розгляду апеляції забороняється.
4.3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали
апеляцію, останні можуть звернутися до Міністерства освіти та науки України,
, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.4. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії-інтернату,
продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі або в
іншому навчальному закладі за місцем проживання.
4.5. Учні, які зараховані до гімназії-інтернату, але не приступили до занять без
поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з
навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове
конкурсне приймання.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор гімназії-інтернату несе персональну відповідальність за дотримання
вимог цих Правил.
5.2.

Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування
дітей до гімназії-інтернату за його результатами покладається на Д.В. Боровика

