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Правила
зарахування учнів до Класичної гімназії
при Львівському національному університеті імені Івана Франка
І. Загальні положення
1. Зарахування учнів до 5 класу Класичної гімназії при Львівському
національному університеті імені Івана Франка (далі Гімназія) здійснюється на
конкурсній основі відповідно «Порядку зарахування, відрахування та переведення
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти», затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 року № 367
(далі «Порядок зарахування»).
Якщо станом на 31 травня кількість заяв перевищує кількість вільних місць,
оголошується конкурсний відбір на основі вступних випробувань.
2. Зарахування учнів до 6-9 класів Гімназії відбувається на конкурсній основі
за умови наявності вільних місць.
3. До 10 класу Гімназії зараховуються учні, які закінчили 9 клас Гімназії,
отримали свідоцтва про базову середню освіту і рекомендовані до зарахування
рішенням педагогічної ради Гімназії.
Учні, які закінчили 9 клас інших закладів освіти і мають за результатами
річного оцінювання бали не нижче «8», зараховуються до 10 класу Гімназії на
вільні місця за результатами вступних випробувань.
4. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця
проживання.
5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
ІІ. Організація конкурсних випробувань
1. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсних випробувань на вебсайті
Гімназії оприлюднюються зразки завдань з навчальних предметів, з яких
проводитимуться випробування.

2. Батьки вступників до 5 класу подають заяви до 31 травня. Конкурсні
випробування відбуваються з 01 до 15 червня. Дата встановлюється відповідно до
наказу директора Гімназії.
3. Конкурсні випробування до 6-10 класів Гімназії відбуваються за наявності
вільних місць у відповідних класах в рамках додаткового конкурсного
випробування в останню декаду серпня.
Дата, час і місце випробування встановлюється наказом директора.
4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, склад якої
затверджує директор Гімназії. До складу комісії входить практичний психолог.
Головою конкурсної комісії є директор Гімназії.
5. До участі у конкурсі у 5 клас Гімназії допускаються учні, які закінчили
школу І ступеня з оцінками не нижче «8» балів, батьки яких написали заяву про
зарахування і подали копію свідоцтва про народження дитини та копію документа
про освіту (табеля).
6. До участі у конкурсі у 6-10 класи Гімназії допускаються учні, які закінчили
відповідні попередні класи з оцінками не нижче «8» балів і батьки яких написали
заяву про зарахування і подали копію свідоцтва про народження дитини та копію
документа про освіту (табеля або свідоцтва).
ІІІ. Проведення конкурсу
1. Конкурсні випробування у 5-й клас Гімназії проводяться з української
мови та математики у письмовій формі.
Конкурсне випробування з української мови складається з трьох частин:
диктанту, граматичного завдання та перевірки якості читання.
Конкурсне випробування з математики складається з трьох частин завдань
по 4 завдання у кожній частині.
2. Конкурсні випробування у 6-9-і класи Гімназії проводяться з української
мови у письмовій формі та англійської мови у змішаній формі.
3. Конкурсні випробування у 10-й клас Гімназії проводяться з української
мови (у письмовій формі), історії (у письмовій формі) та англійської мови (читання
тексту з одним після текстовим завданням та тест з граматики – у письмовій формі,
усне повідомлення на вибрану тему згідно з білетом).
4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, склад якої
затверджує директор Гімназії. До складу комісії входить практичний психолог.
Головою конкурсної комісії є директор Гімназії
Для оцінювання результатів конкурсних випробувань створюються
предметні комісії за кожним з предметів.
Варіанти завдань з навчальних предметів схвалюються педагогічною радою
та затверджуються директором Гімназії відповідно до п. 7 глави 4 розділу ІІ
«Порядку зарахування».
5. Конкурсні завдання зберігаються у директора Гімназії в запечатаному
конверті, який у день випробування відкриває голова конкурсної комісії у
присутності членів предметної комісії та представників батьків вступників.

6. Оцінювання вступних випробувань у всі класи здійснюється за 60бальною шкалою з кожного предмету. Критерії оцінювання розробляються
предметною комісією.
Абітурієнти, які у цьому навчальному році були призерами Міжнародного
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, переможцями другого туру
або призерами третього туру олімпіад, які проводились Міністерством освіти та
науки України, і подали відповідні підтверджувальні документи, звільняються від
конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі у протоколі
конкурсного випробування абітурієнту виставляється максимальний бал і робиться
примітка.
7. Для проведення конкурсних випробувань вступникам видається папір зі
штампом Гімназії. Перша сторінка (або корінчик) підписується і після завершення
роботи та шифрування відділяється від роботи.
8. Письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються
для перевірки членам предметної комісії без титульної сторінки (або корінчика).
Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення
балів.
9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає
голова конкурсної комісії із врахуванням їхнього віку.
10. Письмові роботи зберігаються у Гімназії протягом року.
11. Результати конкурсних випробувань оформлюються у протоколах,
які зберігаються у директора Гімназії.
12. Результати письмового конкурсного випробування оголошуються не
пізніше, ніж через три робочих дні після його проведення.
13. Учні, які не з'явилися на конкурсні випробування без поважних причин, до
наступних випробувань не допускаються.
14. Батьки абітурієнтів, які хворіли під час проведення конкурсних
випробувань або були відсутні з інших поважних причин, зобов'язані подати
відповідні підтверджуючі документи, на підставі яких надається право участі у
додатковому конкурсному випробуванні, терміни якого визначає директор
Гімназії.
ІV. Порядок зарахування до гімназії
1.
Після оголошення результатів конкурсних випробувань батьки
вступників (або особи, що їх заміняють) мають можливість ознайомитися з
роботами своїх дітей. При цьому їм необхідно пред’явити документ, який
підтверджує особу і батьківство. Час та місце ознайомлення з роботами визначає
директор гімназії. У разі незгоди з оцінюванням роботи батьки можуть звернутися
до голови конкурсної комісії із заявою про перегляд оцінки. Така заява подається у
день ознайомлення з роботою і розглядається відповідною предметною комісією
впродовж цього ж дня. Заява про перегляд оцінки не є підставою для додаткового
випробування.
2.
Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням
конкурсної комісії може звернутися з апеляційною скаргою до відділу освіти
Галицького та Франківського районів протягом двох робочих днів після
оголошення результатів.

3.
Після завершення вступних випробувань виводиться сумарний бал
кожного вступника, який є сумою балів за всі випробування.
4.
До Гімназії зараховуються учні згідно з рейтингом сумарних балів на
вільні місця.
Діти педпрацівників Гімназії зараховуються, за умови проходження вступних
випробувань, поза конкурсом, якщо їхній результат з української мови становить
не менше 40 балів, а з математики – не менше 30.
5.
Зарахування учнів здійснюється за наказом директора Гімназії
протягом п’яти робочих днів після оголошення результатів конкурсу та за умови
подачі документів, визначених у пункті 6 цього розділу. На місця учнів, які не
подали усі необхідні документи, зараховуються наступні за рейтингом учні. Якщо
наступними за рейтингом є кілька вступників з однаковою кількістю балів,
перевага у зарахуванні надається тим, чиї старші сестри чи брати навчаються в
Гімназії.
6.
Документи, які подаються для зарахування: заяви батьків, копії
свідоцтва про народження, особові справи та медичні довідки встановленого
зразка, оригінал документа про освіту.
7.
Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без
поважних причин протягом десяти днів від початку навчального року,
відраховуються з Гімназії. На їх місце можуть бути зараховані учні, які є
наступними за рейтингом або за результатами додаткового конкурсу.

