ВСТУП ДО ШКОЛИ
Порядок вступу
Зарахування учнів до школи здійснюється як до початку навчального року, так і
впродовж навчального року на демократичних засадах без проведення конкурсу. Ми раді
кожному! Приєднуйтеся до нашої дистанційної школи у будь-який час!
Вступ до школи - просто та зручно!
Ви маєте можливість передати заяву про вступ та необхідні документи, що додаються
до заяви, до Адміністрації школи у зручній для Вас формі – як особисто, так і без фізичної
присутності:
- особисто за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 12 о 10.00 -18.00 год.;
- електронною поштою: dist.educ1@gmail.com (у сканованих копіях);
- поштою (рекомендованим листом) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 12.
Батьки або особи, які їх замінюють повинні ознайомитися із статутом «Центр
дистанційної освіти «Джерело», нормативними документами школи, що регламентують
організацію навчально-виховного процесу.
Порядок вступу та організація навчання регламентується:
• Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
• Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти
і науки України 25.04.2013 №466 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 р., № 761 від 14.07.2015 р.
• Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 №431.
Документи, необхідні для вступу:
- заява батьків або осіб, які їх замінюють (форму заяви висилаємо за запитом);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- особова справа учня (учениці);
- табель та/або виписка оцінок за поточний навчальний період (при переході впродовж
навчального року);
- свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, що закінчили 9 класів);
- копія паспорта й ідентифікаційного коду (для учнів 11 класу);
- 2 фотокартки розміром 3x4 см.

З метою забезпечення прав дитини на соціальний захист, батьки або особи, які їх
замінюють, мають право надати додаткові документальні дані про дітей таких
категорій: діти-сироти/напівсироти; діти з особливими освітніми потребами; діти зі
статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти із багатодітної родини
(3 або більше дітей).
Дозвіл на обробку персональних даних школою надано законодавством. Метою
обробки персональних даних дитини, яка вступає до школи, є забезпечення її права на
здобуття повної загальної середньої освіти. Обсяг персональних даних визначається
документами, які є обов’язковими для ведення у школах.
Особливості вступу:
1. Для учнів випускних 9-х та 11-х класів - приймання заяв про зарахування до школи
завершується до початку другого семестру навчання.
2. Для учнів з окупованих територій (АР Крим, зона АТО) або учнів, що виїхали з цих
територій (не мали можливості забрати документи з попереднього місця навчання):
 спрощено процедуру вступу до школи: маєте право не надавати особову справу з
попереднього місця навчання. Школа самостійно оформить особову справу учня.
 задля вступу не потрібно спеціально приїздити. Школа оформить вступ за
допомогою електронної пошти або поштового зв’язку.
 учнів, які закінчили основну школу (9-й клас) на окупованих територіях та не
отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту українського зразка (або
отримали документ про освіту від влади окупантів) – школа зарахує до 10 класу і
забезпечить складання ДПА за 9 клас після закінчення 10 класу.
3. Для екстернів:
 терміни оформлення:
- до 1 березня навчального року;
- до 1 травня навчального року – для осіб з окупованих територій (АР Крим, зона
АТО);
 зарахування на екстернат здійснюється за погодженням з відповідним
органом управління освітою для осіб:
- повнолітніх - за їх особистою заявою;
- неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.
 для проходження річного оцінювання та атестації, окрім заяви на ім'я
директора школи, екстерни подають документ про наявний рівень освіти. У разі
проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому
навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника та печаткою
відповідного навчального закладу, у якому навчається або навчався екстерн.
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ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ!
Приєднуйся до нас вже сьогодні та отримуй ЗНИЖКУ -10% на весь
навчальний рік!
Акція діє до 1 листопада 2016 року!
МИ РАДІ КОЖНОМУ!
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