
 І. Загальні положення 

1.1  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 №389 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 

04.07.2003 за №547/7868, листа Міністерства освіти і науки України від 

14.02.2015 №1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до 1 

класу», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України   №797 

від 10.07.2012 р. “Про продовження впровадження науково-педагогічного 

проекту “Інтелект України” в практику роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів України”, наказу Міністерства освіти і науки України № 1439 від 

04.12.2014 р. “Про завершення апробації навчально-методичного 

забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом “Інтелект 

України” та розроблення та впровадження проекту в основній школі 

загальноосвітніх навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1319 від 02.11.2016 р. “Про проведення всеукраїнського 

експерименту за темою “Реалізація компетентнісного підходу в науково-

педагогічному проекті “Інтелект України” на базі загальноосвітніх навальних 

закладів”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад № 778 від 

27.08.2010 р. та на підставі Статуту навчального закладу приймання дітей до 

Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 з поглибленим 

вивченням англійської мови здійснюється на конкурсній основі. 

1.2.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

  

ІІ. Організація конкурсу 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 

місяці до його початку. Оголошення щодо проведення конкурсу 

розміщується  на сайті школи. 

2.2.  Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється 

психолого- педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора 

школи за погодженням з педагогічною радою навчального закладу.  Головою 

конкурсної комісії є директор школи.  

2.3.  До початку конкурсного приймання педагогічна комісія розробляє 

діагностичні завдання.  

2.4.  В конкурсному наборі беруть участь діти, яким на 1 вересня   

виповнилося 6 років, незалежно від місця проживання. 

2.5.   За результатами рейтингу  співбесід зараховуються до 1 класу діти, які 

показали високий рівень шкільної зрілості. Діти, які показали достатній або 

середній рівень підготовленості до школи, зараховуються до 1 класу при 

наявнності вільних місць. Діти з низьким рівнем готовності, з логопедичними 

вадами до школи не зараховуються. 

2.6.   У випадку перевищення числа кандидатів у 1 клас, які успішно 

пройшли співбесіду, від необхідної кількості учнів перевага надається дітям з 

більш високим рівнем розумового розвитку. Якщо кількість таких кандидатів 



знову перевищує необхідну кількість учнів, серед них проводиться додаткове 

випробовування. 

2.7. Результати конкурсу оформлюються у вигляді протоколу та 

оголошуються в письмовій формі з метою ознайомлення з ними всіх 

учасників конкурсу протягом 3 днів після завершення конкурсних співбесід. 

 

ІІІ. Проведення конкурсу. 

3.1.  Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1 класу школи, 

проводиться в лютому-квітні у формі однієї співбесіди з дитиною в 

присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, у два етапи, а саме: 

1-й етап : з 1 лютого по 30 квітня. 

2-й етап (при наявності вільних місць): з 18 по 23 серпня. 

3.2  Співбесіда з дитиною включає виконання спеціальних діагностичних 

завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, короткотривалої 

пам”яті та здатності до навчання, функцій мислення, рівня розумового 

розвитку, навичок читання та переказу, готовності руки до письма. 

3.3.  Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає 

до 1 класу школи, не перевищує 3 осіб, включаючи практичного психолога. 

3.4.  Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин. 

3.5.  Результати конкурсних випробувань  оформляються у вигляді 

протоколів та зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи 

державної підсумкової атестації. 

3.6.  Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, 

до наступних випробувань не допускаються. 

 

ІV. Порядок зарахування 

4.1 Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурсний відбір, зараховуються 

до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної 

комісії. 

4.2.  До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків, копія 

свідоцтва про народження,  медична картка дитини (форма 063-о) та Згода на 

збір та обробку персональних даних дітей та їхніх батьків. 

4.3.  Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням 

конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з 

апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів 

конкурсу й розглядається протягом трьох днів із дня її подання. Для розгляду 

апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої 

визначається директором навчального закладу. Проведення додаткових 

випробувань під час розгляду апеляції забороняється. 

4.4.  Діти, які зараховані до школи, але не приступили до занять без 

поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються. На 

звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання. 

 

 
 



 

V. Контроль за проведенням конкурсу 

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотриманням 

вимог проведення психолого-педагогічних співбесід конкурсного набору 

учнів до 1 класу. 
 

VI. Організація та проведення конкурсного приймання до інших (2-х – 11-х) 

класів 

 

6.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів  

школи, проводяться за умови наявності вільних місць. Адміністрація 

самостійно визначає умови й порядок проведення конкурсного приймання 

таких учнів. 

6.2. Приймання учнів із навчального закладу того самого типу (за 

спеціалізацією) може відбуватися за співбесідою. 

6.3. Тестові завдання для конкурсних випробувань, зміст яких  відповідає 

навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного 

класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів початкової 

школи, англійської та української мов та затверджуються директором 

навчального закладу. 

6.4. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) 

оформлюються у вигляді протоколів. 

6.5. Учні, які пройшли конкурсне випробування, зараховуються до 

навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної 

комісії. 

6.6. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про 

народження (паспорта), особова справа, медична довідка встановленого 

зразка. 

6.7. Якщо учні, їхні  батьки, або особи які їх замінюють, не згодні з рішенням 

конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з 

апеляцією протягом 3-х днів із дня оголошення результатів. Для розгляду 

апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої 

визначається навчальним закладом. 

6.9. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за 

дотримання вимог конкурсного приймання до 2-х – 11-х класів. 
 


