ПОГОДЖЕНО
Рішення педради
Протокол від 24.05.2018 № 7

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗНВК «Запорізька Січ»
Л.О.Ганжа

Порядок вступу до 10 класу Запорізького навчально-виховного комплексу
"Запорізька Січ" військово-спортивного профілю
Запорізької міської ради Запорізької області.
Відповідно до наказу МОН України від 18.04.2018 № 367 "Про затвердження
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"
1. Зарахування до 10 класу ЗНВК "Запорізька Січ" відбувається після видання
наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити
навчання в ньому і не були відраховані або переведенні до іншого навчального
закладу освіти.
2. Якщо кількість переведених учнів перевищує загальну кількість місць у класі
(відповідно до нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України
"Про загальну середню освіту"), то за рішенням педагогічної ради перевагу
надавати учням:
1) рівень знань яких за результатом річного оцінювання та ДПА не нижче
середнього;
2) які за станом здоров'я мають основу або підготовчу медичну групу;
3) враховувати середній бал свідоцтва про базову середню освіту
4) дітям, які проживають на території обслуговування закладу
3. Для зарахування до ЗНВК "Запорізька Січ" заяви на зарахування подаються
до 15 червня включно. Заяви приймаються від вступників, які за станом
здоров'я мають основу або підготовчу медичну групу.
4. Якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня
перевищує загальну кількість місць у класі (відповідно до нормативу
наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню
освіту"), то зарахування проводиться за конкурсом.
5. Конкурс не проводиться, якщо кількість поданих заяв про зарахування
станом на 15 червня не перевищує загальну кількість місць у класі (відповідно
до нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про
загальну середню освіту")
6. Конкурс (основні вступні випробування ) проводиться протягом 14
календарних днів з дня його оголошення (з урахуванням часу на подання
апеляційних скарг). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного
робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття
відповідного рішення апеляційною комісією.

7. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові
вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у тому
самому порядку і за аналогічними завданнями, що і основні випробування. У
такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного
робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття
відповідного рішення апеляційною комісією.
8. Вступні випробування проводяться у письмовій формі, протягом 45 хв. з
двох предметів: українська мова, математика. Вступні випробування
спрямовані на перевірку результатів навчання, визначених державними
стандартами початкової та базової середньої освіти.
9. Завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою
комплексу.
10. Для оцінювання вступних випробувань створюються предметні комісії.
Склад конкурсної предметної комісії затверджується директором комплексу.
Один і той самий педагогічний працівник (крім практичного психолога) на
може входити до складу більше ніж однієї комісії.
11. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників
відбуваються, як правило, в один день. Не допускається застосовувати ті самі
варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
12. Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені
у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не
менше одного року.
13. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням
конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до ТВО протягом
двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ЗНВК "Запорізька Січ"
згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Для зарахування
вступнику необхідно впродовж п'яти робочих днів після оголошення
результатів конкурсу, але не пізніше 21 серпня надати:
 оригінал документа про освіту;
 копію паспорта здобувача освіти;
 оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової
документації №086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного
огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 16.08.2010 №682.
14. Під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа.

