
((СХl]АЛЕIl()))
Рiшенняп,I педагсlгl.t Htli 1эали
к25>червня 20lB pclKy

ГIорядок
проtзеltеtlня конкурс\, l1{одо перевелення сr,уjlегt,t iB

Ila BaKaHTHi мiсця держаtsног0 зап,{овлеIlня
на 20l8/20 I 9 навчальr,rий piK

I{ей порядок визr{ачас процедуру переведення ст\дентlв. якi навчак),I,ьсIl tJ

ччилиrцi з оплаток) варгостi навчання llа:оговillнiй ocHtlBi Hil |Ji|l(lllIl Ili rltcttlt
дер}кавного заN,Iовлення iрозроблениri вi,цповiднo до Законl,УкраТни <II1ltl

виtl{\/ ocB1l,v>>_ нака:]\, I\4iнrс,герства ocBlтlt Bijt l8,01,20lB рок}, j{! 5.1 <<llptl

затt]ердr(ення ГIо:ltliкеttllя про Ilt)рядоti l]l,,lpa\) вання, ItерериваllIlя нi]t]LiаLlня.
поновлення i пеlэсtзедс,ння осiб, якi навчаються ,V виrцих HaBtIajlbHиx ,]t]клада\.

а також надання iшt akajteп,ti.tHoi вiдлyстки

l. Стуlент \,чи-цища, який навча€ться R vtlиJlищi на ,il()l овiрr-riй oclttlBi ;

оллаток) BapтocTi навчання :за l]a\},HoK коштiв lори,ilиtl}i}lх абсl (ltзичtl1.1х

осiб. N,,lа€_,право на переведення t{a BaKaHTHt пtiсttя лер)каIJlIог()
замовлення на коtlк}/рснiй ocHoBr.

2. Конкурс оголошу€l-ься наказоN,I директора училиш{;t, якиi;t довод}ll,ьсrl
завiдувачепл вiддiлеtlня до вiдоlчIа ст1,,дgr,ri*.

З. Конкуlэс ого--lоltlчс,l ься тiльки ta llаявностi ваl(illlтних пliсць .lc[);Iial]lltll (}

заN{овлеIlня на вiдповiлноплу вiддl:lенtli,
4. Перевеltення ст,\,лентits на вакагlт,t-ti чriсця jl,ep,.ltaBHO0,сl l,]iiN,lовлеtIня

здiЙсrtкlс]ться. як праlRt{Jlо, J]иtJJe tltс;tя lзакiн,tеtlня c],},/]eн,|,;tNltt l кч]lсt,.
незалежно Bi;t r'x соцiа.irьного c,T,!IT\.c\1.

5. Особи. яr<i баztаrоть tsзяти yt{ac],b }, KoHKvpci (надалi ltpeтeгi,iteHтt.l )

подають заяву. До заяви ;1одilють ксерокопtю за;tiкс,lвсli книr(кtl -га

ДОк_YI\4ен ги. що гliд-гвердж}тt]ть соцlа.:tьниЙ статус стYдеrl,га. а за
необ,чi.цнос ri. lla ви\lог\, ,laBi_rr Ba,ta вi_t_t1.1tсгtня. irrtшi .lottrj\leH l и.

6. Завiдуtrз.r вi;tлiлення попеl]едньо розгляда€ заr]ви, tцсl гlаltiйtш,цl,t на
tioнKypc За у,частю r|реjlставникiв оргаrliв сl-},леLt-гt-ьliого
саN,IоВрЯДуВа}lt{я. студен'I'ського гrро(;rtоь,ту, та с,I\,деll,т,сьliOг,()
парла]\,{ен,rу, ilроводить спiвбссrдrl lз cTy:teнTa\{и-пpeтeH/leнтaNltl, гll_] llilc
якоi з'ясовус пiдстави для переведення та гrс-обхiднlст,ь t{чt,цаlннrt

до.fатковtt х в iJoпl остей,
7, олержанi Доt<\,l,tен"ги на конк)рс. завtдl,зil,tr,ь,t вiддi.lення р()згJlrlдitюlьсrl

не бiльrrlе ? ти;ttнirз ,з дгrя оголоI]Iення наказy лиреlil-ора.
8. Вiлбiр претенденr'iв здiйснюс Ko}rкypcHa кtlпriсiя \tltl.,1l{uta. ocH()Bl{i)}()

фОРпlОКl роботи якоТ с засiданняt. що гIрово;]ll,гьс-!t за rlотlэебtlкl.
ПеРСОнrutьний склад коп,riсiiзатвер/lr{усться наказо]\,l директора одиFt pillj
на piK.



9 Засiданllя I(()NIicil с правоNliрнипl. яl(lltо на HboN|v пl)ис\ lHi не \lclIlll яl,,

двi третини вiд KiлtbttocTi ii.lлеltiв, Рiшення коьлiсiТ BBail(a€Tbcrt
прийнятtтп,t, якtцо за нього проголосуRала бiльшriстrl rlрис\,Ir{l\ 1lil

засiдаrrнi, 11ри рiвнiй Ki:rbKocTi го.itосiв гоJlос голови l<obliciT l]axyc],bcrt ]iI

два" Фор\,Iа гоJlос),,вання визнача€,ться членап,rи KoшriciT.

1 0, Робота KoпlrciT супро воджу€ться протокольн}lNl офорN! jIеt{ нrI \l. Протt,iко;л
пiлписусться головуючим на засlданнi Прийнятl t-lрогrозиttiТ подаItl,lьсrt
секретаре]\4 для yхвалення на засlданнi адпllнiстративнtlt ради.

l l.Ha засlдаr{ня KoнKypcнoi коп,riсii пloittyTb запроI]JуRатися /tля спlвбесi,.t
студенти - гl рете нде нти,

l2 На пiдсl aBi рiшення конкl"рсноi кош,riсii. дирсктор вида€ наказ IIl]o
переведення студента, якпй навtIався в чt|илишi на логовiрьriй ocHoBt з

оплатою за рахунок юридиtiних або фiзиIIник осlб на Bal(aнTHe rliсце
дер}Iiав ного за]\{овл е нн я.

lЗ.Конкурсна коrriсlя пlэи вiдборi лретендентiв шриймае :]а основу:
а) рейтингову 1rспiшнiсть студента та здiбнiсть до засво€,l{г|я знzlFtь.
б) незале;lсно вiд успiшностi. право на перевс._lсння мають ст).tс[IIи. ltttl t,

перlол навчання у вiцi вiд ]В до 23 poKiB :]алишиJIися бе:з батьrсiв;
в) при рiвнiй успiшностi врахов},,€ться соцiа-ltьнийl стат,чс. сiмейнl,tй стан.

участъ }, громадськili дiя;tьностi та начковiй робо"ri" пraTelэiatt,ttttii стан с,l-yдеi{та.
тривалiсть навчаt{ня в }чи"цишi.

г) ЯкЩо Законодавством Украiни передбачено J{ля стllдgrr1* l]pat]o tta
безоплатне навL{ання.

l5.Переведс1,1ня ст},лентiв здiйсню€ться. як прави"ilо, пiс;lя ;rilHix аСlо
зиl\{ових канiкул l]а yN,Iови повноi оплати за наданi ocBi"t,Hi згiдt-tо ::} ДоговороNt
про навLIання.

fiиректор rIилища R.С. K:rиrr,r


