Правила прийому учнів
до Економіко-правової гімназії
Вінницького фінансово-економічного університету
на 2017-2018 н.р. на дистанційну та екстернатну форми навчання
1. Загальні положення
1.1 Економіко-правнича гімназія Вінницького фінансово-економічного університету є
загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів.
1.2 Гімназія забезпечує пріоритетні загальнонавчальні, розвиваючі, виховні традиції по
єдиним підходам наскрізної організації навчально-виховного процесу на основі
технологій альтернативної освіти для дітей з особливими потребами в ситуації
пошуку батьками можливості використання системи корекційних занять, які
інтегруюють пізнання і творчість, нові підходи Гімназії і нові моделі стандартів
початкової, базової, основної та додаткової профорієнтації до майбутньої професії,
включають комплекс навчаючих, розвиваючих, соціалізуючих функцій в інтересах
інтелектуального розвитку дитини.
1.3 Правила прийому учнів до гімназії на дистанційну та екстернатну форми,
розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до
гімназій, коледжів, спеціалізованих шкіл, затвердженої Наказом Міністерства
освіти і науки України 19.06.2003 року №389, Положення про загальноосвітній
навчальний заклад та на підставі Положення гімназії.
1.4 Вступати до гімназії можуть учні від 1 до 11 класу на дистанційну та екстернатну
форми навчання незалежно від національності та місця проживання, які володіють
українською мовою. Допускається вступ до гімназії шляхом переводу з інших шкіл
України протягом навчального року. Всі учні користуються рівними правами.
1.5 Правила прийому оголошуються за два місяці до початку занять. Оголошення
щодо умов і термінів прийому розміщуються в приміщенні гімназії на стенді, на
сайті університету та засобах масової інформації.

2. Організація прийому
2.1 Прийом учнів до 1-го класу Гімназії розпочинається з липня 2017 року у віці 6
років на підставі заяви батьків на ім’я директора гімназії з додатком копії свідоцтва
про народження дитини, 6 фотокарток 3х4 см без білого куточка, медична форма,
копії квитанції про оплату за навчання.
2.2 Прийом учнів до 10-го класу Гімназії розпочинається з 1 липня 2017 року на
підставі заяви уня (батьків) з додатком свідоцтва про базову середню освіту,
медичної форми, копії паспорта, ідентифікаційного коду, 6 фотокарток 3х4 см без
білого куточка, копії квитанції про оплату за навчання.

2.3 Прийом учнів до Гімназії по переводу з інших шкіл до всіх класів здійснюється
протягом навчального року на підставі заяви батьків (учня)з додатком особової
справи учня, табеля, копії посвідчення особи, 6 фотокарток 3х4 см без білого
куточка, копії квитанції про оплату за навчання.
2.4 Для проведення прийому до 1-го та 10-го класу Гімназії створюється приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії, який є головою
приймальної комісії.

3. Порядок зарахування
3.1 Учні зараховуються до гімназії наказом директора при наявності необхідних
документів, після укладання договору про надання освітніх послуг та оплати за рік
навчання.
3.2 Списки учнів, зарахованих до Гімназії, оприлюднюються на інформаційному
стенді на сайті Університету та шляхом відправлення електронного повідомлення
батькам учня.
3.3 Зарахування учнів 1-го класу на дистанційну форму навчання здійснюється до 27
листопада 2017 року і може продовжуватися до початку другого семестру
2017/2018 навчального року (до 08 січня), а по переводу учнів 1-11 класів з інших
шкіл до гімназії проводиться протягом всього навчального року.
3.4 Прийом документів і зарахування на екстернатну форму навчання проводиться до 1
березня 2018 року.

4. Прикінцеві положення
4.1 Учні зараховані до гімназії проходять навчання згідно розкладу та навчальної
програми відповідного класу через систему “Moodle” з виконанням контрольних
завдань, річного оцінювання та атестації.
4.2 Результати оцінювання та атестації доводяться до відому учнів та їх батьків в
персональному порядку.
4.3 Гімназія забезпечує конфіденційність інформації по даним навчання кожного учня.

