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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Приймання учнів до 10-х класів НВК №157 здійснюється на конкурсній 

основі. 

1.2. Порядок вступу розроблений відповідно до Закону України «Про загальну 

середню освіту», пунктів 2-16 глави 4 Порядку зарахування, відрахування 

та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 та на підставі 

Статуту НВК № 157. 

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь  учні незалежно від 

місця проживання.  

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

2.1. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які 

їх замінюють, що подається на ім’я  директора НВК №157. 

2.2. Документи учнів для участі в конкурсі подаються за попереднім записом до 

18 червня 2019 року у понеділок і середу з 09:00 до 15:00 за адресою: 

проспект Оболонський, 12-в (приміщення НВК № 157). 

2.3. Для  захисту  інтересів  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  мають 

здійснюватися  заходи  щодо  забезпечення  розумного  пристосування  при 

проведенні  конкурсу.  Для  здійснення  попередньої  організаційно-

технічної підготовки  таких  заходів  у  заяві  мають  бути  зазначені  особливі  

освітні  потреби дитини. 



2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом 

навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й 

основне. 

2.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Конкурсне приймання учнів, які вступають до 10 класу НВК №157, 

проводиться у письмовій формі з навчального предмету, що відповідає 

профілям: 

•  математичний – математика; 

•  універсальний – українська мова; 

•  історичний – історія України. 

3.2. Результати  письмового  випробування  оголошуються  не  пізніше,  ніж  

через  три  робочих  дні  після  його проведення.  

3.3.  Конкурсний бал складається з оцінок ДПА (українська мова, англійська 

мова, математика), середнього бала свідоцтва про базову освіту, бала 

конкурсного випробування (за 30-бальною шкалою). Також враховуються 

бали за перемоги у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах та 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України (ІІ етап – 1 місце – 3 бали, 2 місце – 2 бали, 3 місце – 

1 бал, ІІІ етап – 1 місце – 6 балів, 2 місце – 4 бали, 3 місце – 2 бали) та бала 

за участь у соціальних проектах (районного рівня – 4 бали, міського – 6 балів 

за наявності сертифікатів). 

3.4. Результати  конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів 

відповідної комісії, які зберігаються в НВК № 157 не менше одного року. 

3.5. Списки  учасників  конкурсу  із  виставленими  балами  оприлюднюються  у 

приміщенні НВК №157. 

3.6. Особи, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну 

довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних 

випробуваннях 28 серпня 2019 року. 

3.7. Особи, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, 

до наступних випробувань не допускаються. 

3.8. Учні (їх батьки або особи,  які їх замінюють) можуть  ознайомитись зі своїми 

(своїх дітей) конкурсними роботами, звернувшись  до голови конкурсної 

комісії. 

3.9. Учасник  конкурсу  (чи  один  із  батьків),  який  не  згоден  з  рішенням  

конкурсної  комісії,  може  звернутися  з  апеляційною  скаргою  до  

управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації   протягом  двох  робочих  днів  після оголошення результатів 

конкурсу. 



Апеляційна комісія управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації  розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох 

робочих днів з дня її надходження та ухвалює обґрунтоване  рішення.  До  

складу  апеляційної  комісії  не  можуть  входити працівники  НВК № 157.  

Проведення  будь-яких додаткових конкурсних  випробувань дитини під час 

розгляду апеляційної скарги забороняється. 

 

4. ЗАРАХУВАННЯ ДО 10 КЛАСІВ НВК №157 

4.1. Особи, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до 10 класу  

НВК № 157 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. 

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного дня після 

оголошення результатів конкурсу. 

4.2. Зарахування  до  НВК № 157  здійснюється  відповідно  до  наказу  директора,  

що  видається  на  підставі  заяви  одного  з  батьків  дитини  (чи повнолітньої  

особи,  яка  має  намір  здобувати  освіту),  поданої  особисто  (з 

пред’явленням  документа,  що  посвідчує  особу  заявника). 

До заяви додаються: 

1) копія  свідоцтва  про  народження  дитини  або  документа,  що  посвідчує  

особу  здобувача  освіти  (під  час  подання  копії  пред’являється  оригінал  

відповідного документа); 

2) оригінал  медичної  довідки  за  формою  первинної  облікової 

документації  №  086-1/о  «Довідка  учня  загальноосвітнього  навчального  

закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,  

затвердженою наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  16  

серпня  2010  року  № 682, зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  

10  вересня  2010  року  за № 794/18089 (крім учнів, які закінчили 9 клас 

НВК № 157); 

3) оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

     У  разі  наявності  та  за  бажанням  одного  з  батьків  дитини  до  заяви  

можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи 

повторну) психолого-педагогічну  оцінку  розвитку  дитини  чи  витягу  з  

протоколу  засідання  психолого-медико-педагогічної консультації. 

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, 

оригінали мають  бути  подані  до  видання  наказу  про  зарахування  (крім  

документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту). 

4.3. Учні, які зараховані до НВК №157, але не приступили до занять без поважних 

причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального 

закладу відповідно до чинного законодавства. На звільнені місця може 

проводитися додаткове конкурсне приймання. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ 

5.1. Директор НВК №157 забезпечує організацію та проведення конкурсу з 

дотриманням вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та 



Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 

р. № 367. 

 


