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Правила конкурсного набору учнів 10 класу 
до Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  

з поглибленим вивченням слов'янських мов 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Прийом учнів до 10 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
1 з поглибленим вивченням слов'янських мов (далі – БСШ № 1) здійснюється на 
конкурсній основі. 

 
1.2. Це положення про конкурсний набір до 10 класу (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Конституції України (стаття 53), Закону України «Про освіту» (пункт 
3 стаття 12), наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 
367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти» 
(розділ ІІ, глава 4, пункти 3-16), листа Міністерства освіти і науки від 22.07.2019 № 
1/9-471 «Щодо окремих питань переведення учнів закладу середньої освіти до 
наступного класу».  
 

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, котрі проживають на території 
м. Білої Церкви.  
 

1.4. Конкурс відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, 
прозорості, відкритості, справедливості, об’єктивності, рівності та 
неупередженості. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його 
початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на 
сайті та в приміщенні закладу освіти. 
 

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні БСШ № 1 вивішується 
перелік тем з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування. 
 

2.3. Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року (з 15 по 
30 червня). За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний 
прийом із 20 по 28 серпня. 
 

2.4. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом 
навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. 
При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 
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2.5. Для проведення конкурсних випробувань у закладі освіти створюється конкурсна 

комісія, склад якої затверджується наказом директора до 10 травня. Головою 
конкурсної комісії є директор БСШ № 1.  
 

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх 
замінюють, що подається на ім'я директора БСШ № 1, свідоцтва про базову 
загальну середню освіту із додатком.  
 

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот інших документів, 
які підтверджують здібності учнів з обраного профілю навчання та відображають 
їх навчальні або творчі досягнення. 
 

2.8. Переможці міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІІ-IV етапів всеукраїнських 
учнівських олімпіад, а також переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року звільняються від 
конкурсного випробовування. 
 

2.9. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про 
базову середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсних випробувань із 
виставленням до протоколу максимальної кількості балів. 
 

2.10. У разі неподання відповідної заяви до 10 класу учні 9-х класів випускаються із 
закладу освіти відповідно до наказу директора. 

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Конкурсні випробування  учнів до 10 класу філологічного профілю проводяться з 
двох предметів, а саме: української мови та української літератури та історії 
України. 
 

3.2. Учні, які закінчили 9 клас із навчальними досягненнями середнього, достатнього 
та високого рівня (6-12 балів), беруть участь у конкурсних випробуваннях на 
загальних підставах. 
 

3.3. Конкурсні вступні випробовування з одного навчального предмета відбуваються в 
один день. 
 

3.4. Учні БСШ № 1 та інших навчальних закладів, які закінчили 9-й клас із навчальними 
досягненнями початкового рівня (1-3 бали) із будь-яких предметів, до конкурсних 
випробувань не допускаються. 
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3.5. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до 
наступних випробувань не допускаються. 
 

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 закладу освіти 
відповідно до п.2.3 цього Положення.  
 

3.7. Варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань повинні 
відповідати навчальним програмам, схвалюються педагогічною радою БСШ № 1, 
затверджуються директором закладу освіти. 
 

3.8. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні 
після його проведення. Списки рекомендованих до зарахування учнів із 
виставленими балами розміщуються в приміщенні закладу освіти та 
оприлюднюються на сайті БСШ № 1 для загального ознайомлення. 
 

3.9. Результати конкурсного випробування оформлюються у формі протоколів 
конкурсної комісії та зберігаються  разом із роботами в закладі освіти протягом 
року. 
 

3.10. Учасник конкурсу або один із батьків (особа, що їх замінює), який не згоден із 
рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляцією до Управління освіти і 
науки Білоцерківської міської ради протягом двох робочих днів після оголошення 
результатів конкурсу.   
 

3.11. Апеляційна комісія Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 
розглядає апеляцію впродовж двох робочих днів з дня її надходження та ухвалює 
обґрунтоване рішення. 

4. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

4.1. Учні, які пройшли конкурс, зараховуються до БСШ № 1 наказом директора на 
підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 
днів після оголошення результатів конкурсу, але, як правило, до початку 
навчального року.  
 

4.2. До закладу освіти подаються такі документи: заява, копія свідоцтва про 
народження дитини, копія паспорта (за наявності), свідоцтво про базову загальну 
середню освіту, особова справа, медична картка встановленого зразка, 
характеристика.   

  


