
 



 

-  копії свідоцтва про народження. 

2.4. Зарахування учнів для навчання оформлюється наказом директора ДЮСШ. 

2.5 Мінімальний вік дитини ,що підлягає зарахуванню до спортивної школи ,залежить від 

специфіки виду спорту згідно додатку № 1 до наказу Мінсім'ямолодьспорту  18.05.2009 № 

1624 « Мінімальний вік вихованців ,які зараховується до груп відділень ДЮСШ».  

2.6. Зарахування  учнів у групи початкової підготовки здійснюється до 1 жовтня. У разі 

потреби ( дозарахування, відрахування ) зміни до списків вихованців можуть вноситись 

протягом навчального року . 

2.7. На етап початкової підготовки зарахування учнів  здійснюється відповідно до вікових 

вимог, вказаних у таблиці. Вік визначається роком народження на початок навчального 

року: 

Вікові вимоги для зарахування у ДЮСШ: 

Вік дитини Види спорту 

5 років Черлідінг 

6 років Футбол 

7 років Тхеквондо ВТФ 

8 років Спортивне орієнтування 

9 років Волейбол 

10 років Бокс 

10 років Регбі 

6 років Футзал 

8 років Дзюдо 

 

2.8. До відділень з видів спорту в окремих випадках можуть зараховуватися діти на 1-2 

роки молодші з урахуванням медичних рекомендацій ,наявності висновку про стан 

здоров'я та за рішенням тренерської ради. 

2.9 При зарахуванні учнів  до ДЮСШ тренер  ,адміністрація на вимогу ознайомлює 

батьків (законих представників)  зі Статутом школи та цим Положенням. Ознайомлення з 

вищезазначеними актами фіксується в заяві батьків родителей (законих 

представників)дітей ,які вступають до ДЮСШ. 

2.10. В зарахуванні до  ДЮСШ може буди відмовлено за причин: 

- невідповідність за віком; 

- наявності медичних протипоказань; 

- не виконання контрольних нормативів згідно віку . 

3.УМОВИ І ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИХОВАНЦІВ  

НА НАСТУПНИЙ ЕТАП (РІК) НАВЧАННЯ . 

3.1. Переведення вихованців  на наступні роки навчання відповідно з групи початкової 

підготовки до групи попередньої базової підготовки,групи спеціалізованої базової 

підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними 



встановлених вимог ,зазначених у навчальних програмах з видів спорту та за відсутності 

медичних протипоказань. 

3.1.1.На етап попередньої базової підготовки переводяться учні ,які пройшли  не менше 

одного року, необхідну підготовку у групах  початкової підготовки і  виконали  вимоги  з  

загальної фізичної підготовки , спеціальної підготовки та технічної  підготовки 

(контрольні нормативи), при наявності перспективної динаміки становлення майстерності 

та з урахуванням медичних рекомендацій щодо стану здоров'я .  

3.1.2.На етап спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень 

зараховуються  спортсмени, що виконали норматив спортивного розряду не нижче за 

кандидата в майстри спорту України, з  ігрових видів – не нижче за першого спортивного 

розряду, при наявності перспективної динаміки становлення майстерності та з 

урахуванням медичних рекомендацій щодо стану здоров'я . 

4.1.3.До груп спеціалізованої базової підготовки та груп підготовки до вищих досягнень 

можуть зараховуватися вихованці на 1-2 роки молодші за умови виконання ними вимог 

,визначених відповідними навчальними програмами з видів спорту з урахуванням 

медичних рекомендацій. 

4.1.4. За  умови позитивної динаміки спортивних показників та враховуючи майбутні 

перспективи спортивних досягнень вихованця на етапі попередньої базової підготовки 4-5 

років навчання ,спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих спортивних 

досягнень переведення здійснюється за умови підписання договору між спортсменом 

(батьками, законними представниками від імені спортсмена) та ДЮСШ. 

4.2.Вихованці ,які не виконали вимоги та нормативи для зарахування на наступний рік 

навчання або наступної групи (етапу) підготовки,можуть продовжити навчання повторно 

на тому ж етапі,але не більше як протягом двох років. 

 

5. УМОВИ ПЕРЕВОДУ СПОРТСМЕНА В ІНШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД АБО 

СПОРТИВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. 

5.1. Переведення учнів груп попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової 

підготовки підготовки до вищих досягнень  або вихованців ,які навчались в ДЮСШ не 

менше 3 років, що мають юнацький або спортивний розряд з виду спорту в інші  

фізкультурно-спортивні організації проводиться  адміністрацією ДЮСШ на підставі 

рішення Тренерської(педагогічної) ради. 

5.2. Для розгляду питання переходу в іншу спортивну організацію спортсмен (батьки, 

законний представник від імені спортсмена) надає   

1) особиста заява про переведення на ім'я директора, в якому вказуються:  

 - організація ( ДЮСШ), до якої спортсмен відноситься в даний час; 

- організація, в яку спортсмен переходить;  

 - мотиви переходу спортсмена;  

- згода батьків неповнолітнього спортсмена, або підпис про ознайомлення із заявою.  

 2) копія заяви Спортсмена в організацію, в яку він переводиться; 

 3) копію наказу про зарахування спортсмена в ДЮСШ  (надається ДЮСШ);   

 4) клопотання про переведення спортсмена від іншої спортивної організації.     

   Адміністрація ДЮСШ залишає за собою право запрошувати в навчальних і спортивних 

установах усі документи, необхідні для вирішення конкретного питання по переведенню 

спортсмена, а у разі ненадання запрошуваних документів в двотижневий термін з дня 



подачі заяви про переведення, приймати рішення на підставі наявних документів за 

власним розсудом. 

 5.3. Адміністрація ДЮСШ інформує про своє рішення шляхом безпосереднього вручення 

копії наказу про переведення спортсмена в іншу спортивну організацію.  

 5.4. У разі відсутності документів, перерахованих у п. 5.2. питання про переведення 

спортсмена в іншу організацію не розглядається, вихованець вважається таким, що 

продовжує навчання у ДЮСШ , спортивні результати спортсмена ідуть у залік 

професійної діяльності тренера-викладача, під чиїм керівництвом спортсмен навчався, у 

залік діяльності ДЮСШ . 

5.5. У разі порушення вимог до організації (наданню документів, термінів подачі 

документів, порядку і регламенту діяльності по переведенню і тому подібне) переведення 

вихованця  іншою фізкультурно-спортивною організацією, ДЮСШ має право звертатися у 

вищестоящі органи (федерацію з виду спорту) з претензією, протестом, вимогою 

винесення штрафних санкцій. 

5.6. У разі порушення вимог до організації (наданню документів, термінів подачі 

документів, порядку і регламенту діяльності по переведенню) переведення вихованця 

самим спортсменом ДЮСШ має право позбавити спортсмена наявного масового розряду, 

або звернутися у вищестоящий орган, федерацію з виду спорту з вимогою вжити  

штрафних санкцій до спортсмена (позбавлення спортивного розряду, спортивного звання, 

термінова (довічна) дискваліфікація і тому подібне). 

5.7. Переведення спортсмена в іншу фізкультурно-спортивну організацію відбувається на 

підставі  

- рішення Тренерської (педагогічної ради) з вказанням причин переводу;  

- особистої заяви, заяви батьків (законних представників);  

- клопотання про переведення від іншої фізкультурно-спортивної організації; 

 - наказу про переведення спортсмена за підписом директора ДЮСШ. 

5.8.  При переході спортсмена в ДЮСШ з іншого спортивного закладу  на етап 

попередньої базової підготовки ,спеціалізованої базової підготовки та етап підготовки до 

вищих спортивних досягнень окрім документів помимо документов, указанных в п.2.3, 

необхідно надати справку із установи в якій раніше навчався спортсмен про закінчення 

минулого року навчання та довідку про присвоєння спортивного розряду . 

 

5.9. Переведення вихованців в группу наступного року навчання проводиться за рішенням 

Тренерської ради, на підставі здачі учнями контрольно-перевідних нормативів із загальної 

фізичної підготовки ( ЗФП) та спеціальної фізичної підготовки (СФП) . 

 

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІРПІНСЬКОЇ ДЮСШ. 

6.1.Вихованці можуть бути відраховані з ДЮСШ у наступних випадках:  

- за заявою  батьків (законних представників);  

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я,  що перешкоджає  подальшому 

навчанню; 

- за порушення правил внутрішнього розпорядку школи для вихованців;  

- за рішенням Тренерської ( педагогічної ) ради при здійсненні учнем протиправних 

дій, неодноразових грубих порушеннях Статуту ДЮСШ ; 

- за систематичні пропуски занять (більше 1 місяця підряд) без поважних причин; 

6.2. По   добровільному    бажанню   учня    припинити заняття. 



6.3. У разі відрахування учнів - спортсменів початкової підготовки адміністрацією 

ДЮСШ  встановлюється термін для заміни вибулого учня ( на протязі  2-х тижнів ). 

6.4. В разі відрахування учнів - спортсменів на етапах попередньо-базової підготовки, 

спеціалізованої базової підготовки, підготовки до вищих досягнень унаслідок 

невиконання ними вимог  зі спортивно-технічної підготовки, систематичних пропусків 

навчально-тренувальних занять, порушення режиму і так далі, протягом навчального року 

можуть бути замінені учнями , що виконали, контрольно-нормативні вимоги для даної 

групи. 

6.5. Відрахування може проводитись після закінчення етапу підготовки і (або) протягом 

навчального року.  

6.6. Не допускається відрахування учнів під час їх хвороби. 

6.7. Відрахування з ДЮСШ здійснюється на підставі наказу директора про відрахування. 

6.8. Випускниками ДЮСШ вважаються вихованці, які успішно виконали вимоги 

навчальної програми обраного виду спорту . По закінченні навчання випускники 

отримують кваліфікаційні розрядні книжки ( на підставі виконаних норм та вимог Єдиної 

спортивної класифікації) та Свідоцтво про закінчення ДЮСШ. Випуск вихованців з  

ДЮСШ оформлюється наказом директора школи. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ПЕРЕМІЩЕННЮ ВИХОВАНЦІВ ІРПІНСЬКОЇ ДЮСШ 

 

7.1. Заява про прийом до ДЮСШ  встановленого зразка від учня  на ім'я Директора, за 

підписом батьків  (законних представників), позитивний медичний висновок знаходяться 

в заяві, зберігаються у тренера (  учбовій частині ). 

 

7.2. Заяви про переведення, протоколи КПН знаходяться та зберігаються в учбовій 

частині,  

 

 
 


