
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №23 

 

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ СШ №23 

            Зарахування учнів до СШ № 23 може здійснюватися на конкурсній 

основі (відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей 

(учнів, вихованців) на конкурсній основі (співбесіда) виключно у 

спеціалізованих школах), за наказом директора на підставі наступних 

документів: особистої заяви, копії свідоцтва про народження дитини, 

медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які 

вступають до першого класу), документа про відповідний рівень освіти, 

якщо дитина вступає до навчального закладу ІІІ ступеня. 

            До першого класу, як правило, зараховуються діти з шести років.  

             У разі потреби учень може перейти до іншого навчального закладу 

для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту. Батьки 

або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням 

причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до 

іншого навчального закладу. У разі вибуття учня з населеного пункту 

батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причин 

вибуття. 

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ  

про загальноосвітній навчальний 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

Від 27 серпня 2010 р. N 778 
 Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу та 

їх відрахування 
           Зарахування  учнів  до  спеціалізованих  шкіл  (класів) з 

поглибленим     вивченням     окремих     предметів,      гімназій (гімназій-

інтернатів), ліцеїв    (ліцеїв-інтернатів),   колегіумів (колегіум-інтернатів) 



державної та комунальної  форми  власності здійснюється на конкурсній 

основі в порядку, встановленому МОН.  
           Учні  гімназій  (гімназій-інтернатів),  ліцеїв   (ліцеїв-інтернатів), 

колегіумів  (колегіумів-інтернатів), спеціалізованих шкіл з 

поглибленим  вивченням  окремих  предметів,  які  мають  за 

підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у 

навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета,  за  рішенням 

педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  керівника   можуть 

відраховуватися із зазначених вище закладів. 
            За рішенням педагогічної ради гімназій (гімназій-інтернатів), 

ліцеїв  (ліцеїв-інтернатів),  колегіумів (колегіумів-інтернатів), погодженим  з 

місцевими органами управління освітою,  як виключний 

засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  статуту 

допускається   відрахування   учнів   із  зазначених  закладів  та переведення їх 

до закладу за місцем проживання. 
           Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх 

замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один 

місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого 

відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем 

проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі 

учні переводяться до іншого навчального закладу. 
            Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення 

педагогічної  ради  закладу  щодо  відрахування  дитини  з гімназії (гімназії-

інтернату),  ліцею (ліцею-інтернату), колегіуму (колегіуму-

інтернату),   спеціалізованої   школи   з   поглибленим 

вивченням   окремих   предметів  до  місцевого  органу  управління освітою. 
            Рішення про відрахування із закладу будь-якого типу та  форми 

власності   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського 

піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та 

піклування.  За  сприяння  відповідного  органу управління освітою такі діти 

переводяться до іншого навчального закладу.  
 


