
Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат ”Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 
НАКАЗ 

 
22.05.2019                                         Люботин                                                     № 74 

 

Про організацію конкурсного  

приймання учнів до школи-інтернату 

у 2020 році      

 

Відповідно до Наказу МОН від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», листа МОН України  

№1/9-320 від 18.05.2018 року «Роз’яснення щодо окремих питань зарахування до 

спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій 

(гімназій-інтернатів),  ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів) 

державної та комунальної форми власності», з метою організованого приймання 

учнів на навчання до школи-інтернату у 2020/2021 навчальному році, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити конкурсну комісію з приймання учнів до школи-інтернату у складі: 

Голова комісії: С.І. Волчкова, директор; 

Члени комісії: 

Луньов С.М., заступник директора з навчальної роботи; 

Лапманченко К.В.., заступник директора з виховної роботи; 

Скиба Ю.А., учитель української мови та літератури; 

Курова К.В., учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури; 

Ковбаса В.М., учитель математики, інформатики; 

Костерна А.В., учитель математики; 

Коношко Г.Г., учитель образотворчого мистецтва 

Каплун Л.В., учитель фізики. 

2. Затвердити склад предметних комісій для проведення конкурсного приймання 

учнів на навчання у школі-інтернаті у 2020/2021 навчальному році: 

2.1. Предметна комісія з української мови: 

Голова комісії: С.І. Волчкова, директор. 

Члени комісії: 

Скиба Ю.А., учитель української мови та літератури; 

Курова К.В., учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури; 
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Луньов С.М., заступник директора з НР; 

2.2. Предметна комісія з математики: 

Голова комісії: С.І. Волчкова, директор; 

Каплун Л.В., вчитель фізики; 

Ковбаса В.М., учитель математики, інформатики; 

Костерна А.В., учитель математики; 

2.3. Предметна комісія з профільного предмету (малюнок): 

Голова комісії: С.І. Волчкова, директор; 

Члени комісії: 

Лампанченко К.В., заступник директора з виховної роботи 

Луньов С.М., заступник директора з НР; 

Коношко Г.Г., учитель образотворчого мистецтва 

2.4. Предметна комісія з профільного предмету (інформатика): 

Голова комісії: С.І. Волчкова, директор; 

Члени комісії: 

Лампанченко К.В., заступник директора з виховної роботи 

Каплун Л.В., вчитель фізики; 

Ковбаса В.М., учитель математики, інформатики; 

3. Створити та погодити склад апеляційної комісії для проведення конкурсного 

приймання на навчання у школі-інтернаті у 2020/2021 навчальному році: 

Голова апеляційної комісії:  Волчкова С.І. 

Члени комісії: 

Лапманченко К.В., заступник директора з виховної роботи; 

Луньов С.М., заступник директора з НР; 

Каплун Л.В., вчитель фізики; 

Коношко Г.Г., учитель образотворчого мистецтва 

4. Скласти та затвердити графік проведення конкурсного приймання (додається)  

5. Проводити конкурсне приймання  відповідно до затвердженого графіка. 

6. Призначити відповідальним за конкурсне приймання Каплун Л.В. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Директор                                                                        Світлана  ВОЛЧКОВА 

 

 

 


