ОГОЛОШЕННЯ
Шановні батьки учасників конкурсних випробувань до 1(5)-го класу!
З метою участі у конкурсних випробуваннях до 1(5)-го класу збір
батьків та учасників випробувань відбуватиметься на подвір’ї Сумської
гімназії (вул.Засумська, 3) з дотриманням безпечної дистанції та відповідно
до графіка реєстрації на конкурсне випробування
(https://docs.google.com/document/d/1cIwXzRtmY1H6VqH1jgBPIpWkltJMP47f
6wCsHtj0Bfk/edit?usp=sharing) .
На конкурсні випробування учасники приходять:
- здоровими;
- із заповненим напередодні вдома опитувальником здоров’я
(https://docs.google.com/document/d/1wygBP0mhj70yUjCKnhdVvijcQh
Qwg6nJ-_pnl50H5-M/edit?usp=sharing) ;
- із засобами індивідуального захисту (маска/респіратор, антисептик)
- пляшечка питної (негазованої) води;
- форма одягу – класична, відповідна до температурного режиму
навколишнього середовища;
- з канцелярськими приладдям (ручка, олівець, лінійка, ластик).
Тривалість виконання конкурсної роботи – 60 хв з 9.00 до 10.00
Математика – 15.06.2021
Українська мова – 17.06.2021
Зразки конкурсних завдань з математики
http://www.gimnazia.sumy.ua/assets/files/vstup/zrazki-zavdan-z-matematiki-15j-klas.pdf
Шановні батьки!
Просимо Вас дотримуватися графіка часового режиму перебування на
подвір’ї гімназії!
Оцінювання конкурсних робіт:
- з української мови в 12-бальній системі (максимальна оцінка – 12),
- з математики – 24-бальна (24 – максимально).
Аналіз робіт учасників, які не рекомендовані до зарахування,
проводитиметься:
- з української мови 24.06.2021 з 12.00 до 14.00 в каб.11 (І поверх)
- з математики 24.06.2021 з 12.00 до 14.00 в каб.14 (І поверх).
Роботи учасників, які рекомендовані до зарахування, не аналізуються.

Оголошення результатів конкурсних випробувань до 1(5)-х класів
гімназії №1 – рекомендації до зарахування будуть оприлюднені на сайті
гімназії та на дошці оголошень о 14.00 23.06.2021.
Батьки учасників конкурсних випробувань,
які рекомендовані до зарахування!
1. Отримати довідку про те, що Ваша дитина буде зарахована до 1(5)-го
класу Сумської гімназії №1, Ви можете отримати у секретаря гімназії.
2. З цією довідкою та заявою про видачу особової справи Вашої дитини Ви
звертаєтеся до закладу освіти, у якому раніше навчалася Ваша дитина.
Там же Ви отримуєте і довідку 083/О про щеплення (копія, завірена
лікувальним закладом).
3. До 15.00 25 червня 2021 року для внесення персональних даних Вашої
дитини до наказу про зарахування до1(5)-го класу Сумської гімназії №1
подати до канцелярії гімназії №1 наступні документи:
- Заяву про зарахування до 1(5)-го класу Сумської гімназії №1 Вашої
дитини;
- Особову справу учня закладу загальної середньої освіти (з копією
свідоцтва про народження);
- Медичну довідку 086-О;
- Довідку про щеплення 063-О;
- Копії документів, що підтверджують соціальні пільги (сирота,
позбавлена батьківського піклування, інвалід, дитина учасника АТО,
дитина з малозабезпеченої сім’ї, інші).

