
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 73 з поглибленим вивченням української 

мови, літератури та українознавства  

                                                             04 червня 2018 року  № ____  

  

СХВАЛЕНО   

 Засідання  Педагогічної  ради          

Протокол №  ____   від 31 травня 2018 року            

  

  

ПОРЯДОК   

проведення жеребкування для зарахування дітей до перших класів на  

вільні місця спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 73 з поглибленим 

вивченням української мови, літератури та українознавства   

  

  

1. Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей до перших 

класів на вільні місця спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 73 з поглибленим 

вивченням української мови, літератури та українознавства складено відповідно 

до 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 16 квітня 2018 року 

№ 367.  

2. Цей порядок визначає механізм проведення жеребкування для 

зарахування дітей до перших класів на вільні місця спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів  № 73 з поглибленим вивченням української мови, літератури та 

українознавства.  

3. Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.  

4. Дата проведення жеребкування та склад конкурсної комісії (у складі 

3 осіб) затверджується наказом директора школи.  

5. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за 

добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або 

уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах 

випадкової вибірки, прозорості та відкритості.  

Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів 

масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому 

порядку.  



6. Жеребкування проводиться за допомогою скриньки, що має бути 

виготовлена з прозорого матеріалу (далі – пристрій), з використанням однакових 

за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками конвертів (далі – 

жеребки). Жеребки виготовляються та запаковуються у спосіб, що 

унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.  

7. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які 

претендують на вільні місця.  

Всі жеребки мають однаковий вигляд і містять номери від 1 до останнього 

номера у списку поданих заяв. Причому жеребки з номерами від одного до 

кількості вільних місць надають право на зарахування, а жеребки з номерами 

більшими, ніж кількість вільних місць, формують резервний список для 

можливого зарахування. Інформація про те, які з жеребків дають право бути 

зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх 

учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному 

протоколі засідання конкурсної комісії.  

Створення резервного списку дозволить уникнути необхідності ще одного 

жеребкування, якщо в “першочерговому” списку з’являться вільні місця.  

8. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім 

учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій 

не торкаючись.  

9. Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник 

жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, 

сформованому в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує 

усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст. У разі 

відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої 

ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною 

комісією член цієї комісії.  

10. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу 

фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії, згідно з додатком до цього 

Порядку.  

11. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів 

конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в 

протоколі, який підписується усіма членами конкурсної комісії, та є підставою 

для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.  

12. Діти зараховуються на вільні місця до школи за умови подання до   

15 червня оригіналів необхідних документів.  

13. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до органу, у 

сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів 

після оголошення результатів жеребкування.  

  



  

Додаток  до Порядку проведення жеребкування  

для зарахування дітей до перших класів  на 

вільні місця спеціалізованої школи  І-ІІІ 

ступенів  № 73 з поглибленим вивченням  

української мови, літератури та українознавства   

(пункт 10)  

  

  

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 з поглибленим вивченням  

української мови, літератури та українознавства  

Шевченківського району м. Києва  

проспект Перемоги, 86, м. Київ, 03062, тел./факс 443-73-03 е-mail:school-

73@ukr.net, код ЄДРПОУ 26187881  

  
  

ПРОТОКОЛ №____ ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ  

«___» ______________ 20 ___ р.  

Прізвище, ім'я, по батькові членів конкурсної комісії:   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Жеребкування  розпочалося  о ___________год. _________ хв.  

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ  
№ 

п/ 

п  

П.І.Б. дитини  № 

жереб 

ка  

Підпис 

учасника 

жеребку 

вання  

Примітка  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          



11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

  

Опис окремих ситуацій:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

Дата проведення   "___" _________________ 20___ р.  

  

Голова комісії:  _____________    _____________________       

    

Члени комісії:   _______________   _____________________ 

_______________   _____________________  


