ПРАВИЛА
прийому дітей до ХАРКІВСЬКОГО ПРИВАТНОГО ЛІЦЕЮ “ШКОЛА
“РАНОК” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.
керується:

1.

1. Загальні положення
Під час прийому дітей на навчання адміністрація школи

Конституція України
Стаття 53. Кожен має право на освіту
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Закон України "Про освіту"
Стаття 12. Повна загальна середня освіта
п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на
початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати
здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної
середньої освіти
п. 2. Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення
будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших
компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім
закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.
п.3. Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів
освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або
професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс
може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не
перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.
2.
Набір дітей здійснюється в класи з 1 по 11 включно.
3.
Наповнюваність класів – не більше ніж 17 чоловік.
4.
Вступ до ХПЛ «Школа «РАНОК» проводиться на основі співбесід, в
ході яких досвідчені викладачі молодшої і старшої школи визначають рівень
знань, умінь і навичок дитини.
5.
Навчальні програми відповідають державним стандартам.
6.
Навчальні програми і програми додаткового навчання і виховання
спрямовані на всебічний розвиток особистості учня, досягнення стабільних та
гарантованих навчальних результатів, які дозволять учневі не тільки
адаптуватись у новому середовищі, але й вирішувати проблеми, які
виникають.
2. Перелік документів для зарахування дитини

заява батьків на ім’я директора Школи «РАНОК» + паспорт одного з
батьків;

при переході з іншої школи – особиста справа учня;

при вступі в 10-й та 11-й клас – свідоцтво за 9-й клас;

при вступі протягом чверті – виписка з оцінками із попередньої школи;

копія свідоцтва про народження дитина та оригінал або паспорт;

заповнена вступна анкета;

медична довідка учня ЗНЗ про результати обов’язкового медичного
профілактичного огляду (форма № 086-1/0) та карта профілактичних
щеплень (форма №063/0).


3.

Перелік документів для зарахування до 1 класу

заява батьків + паспорт одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини та оригінал;

медична довідка дитини про результати обов’язкового медичного
профілактичного огляду (форма № 086-1/0) та карта профілактичних щеплень
(форма №063/0).


