
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.5. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів здійснюється наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків або осіб, які їх 

замінюють), а також свідоцтва  про народження (копія), медичної довідки, встановленого зразка, 

документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Зарахування 

учнів на навчання до НВК№1 здійснюється незалежно від місця проживання. 

Зарахування учнів до ліцею здійснюється за результатами конкурсного відбору. 

Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України 

відповідно до умов прийому, затверджених міським управлінням освіти: 

Правила конкурсного відбору учнів на навчання в НВК № 1(ліцей) 

Зарахування учнів на навчання до ліцею здійснюється на конкурсній основі відповідно до 

Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України. Умови конкурсного відбору розроблені дирекцією навчально-виховного 

комплексу за участю ради закладу з урахуванням профілю навчання. У конкурсному відборі 

беруть участь за бажанням учні загальноосвітніх шкіл, незалежно від місця проживання. 

Конкурс оголошується не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Умови конкурсу 

оголошуються в письмовій формі і розміщуються у приміщенні ліцею. 

Для участі в конкурсі учні або їх батьки подають особисту заяву. Для вступу на І курс 

подається свідоцтво про базову загальну середню освіту, для вступників на ІІ курс - свідоцтво та 

табель успішності за поточний рік. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики або 

довідки, які можуть вплинути на об’єктивність конкурсного відбору. 

Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року. Але не пізніше, 

ніж за два тижні  до початку наступного навчального року. До участі в них допускаються усі 

бажаючі учні.  

Конкурсні  випробування проводяться в письмовій формі, включаючи тестування (в тому 

числі й комп’ютерне). 

Для всіх учнів обов’язковим є конкурсне випробування з української мови (диктант). 

Для вступу на I-II курс необхідно пройти випробування: 

профіль іноземної філології – англійська мова; 

профіль української філології – українська література; 

біолого-хімічний профіль – біологія;  

інформаційно-технологічний профіль – математика; 

економічний профіль – математика; 

правовий – правознавство; 

математичний – математика; 

 історичний – історія України. 

Учням ліцею дозволяється змінювати профіль навчання. Такі учні зараховуються на 

навчання за результатами тематичних оцінок з профільних предметів та української мови. 

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року 

за наявності вільних місць за таких умов, що й основний конкурс.  

Для проведення конкурсного відбору створюється конкурсна комісія, склад якої 

затверджується наказом директора за погодженням з радою закладу. Головою  конкурсної комісії є 

директор ліцею або його заступник з навчально-виховної роботи. 

Для проведення іспитів із загальноосвітніх дисциплін, з кожної окремо, створюються  

предметні комісії, склад яких затверджується  наказом директора. 

Конкурсні випробування проводяться відповідно до завдань, розроблених головою 

предметної комісії і зберігаються у директора в запечатаному конверті, який відкривається у день 

іспиту у присутності членів предметної комісії та учнів. Зміст випробувань повинен відповідати  

навчальним програмам загальноосвітньої школи. 

За два тижні вступникам повідомляється орієнтований перелік питань, тем, за якими будуть 

проводитись конкурсні випробування.  

Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається папір із штампом навчально-

виховного закладу, причому передбачається , що перша сторінка  повинна відділятись. Після 



закінчення іспиту письмові роботи шифруються головою предметної комісії і передаються для 

перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи після виставлення 

оцінок. 

Результати конкурсних випробувань оформляються протоколом і подаються до конкурсної 

комісії. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у директора протягом 6 місяців. 

Конкурсна комісія на основі поданих матеріалів приймає рішення про зарахування учня до 

ліцею і повідомляє про це учасників випробувань у письмовій формі.  

Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до ліцею наказом директора, що 

видається на підставі рішення конкурсної комісії не пізніше, ніж за тиждень до початку 

навчального року.  

У разі незгоди учня з рішенням комісії, він сам або батьки (особи, які їх замінюють) можуть 

звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів з дня 

оголошення  результатів і розглядається протягом тижня з дня подання. 

Для розгляду апеляції рішенням ради закладу створюється апеляційна комісія. Головою 

апеляційної комісії є голова ради закладу або його заступник. 

Забороняється перездача або додаткові іспити після розгляду апеляції. 

Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від вступного випробування і мають право 

вступати за співбесідою. 

Учні, які пройшли конкурсні випробування і не зараховані до ліцею, продовжують 

навчання в загальноосвітній школі за місцем проживання. 

Контроль за організацією і, проведенням конкурсу, зарахування учнів до навчально-

виховного закладу покладається на міське управління освіти. 

При порушенні ліцеєм вимог Інструкції рішенням міського управління освіти результати 

конкурсу  визнаються недійсними. 

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними міське управління освіти, що 

приймало рішення, організовує і проводить повторний конкурс або позбавляє заклад право 

конкурсного відбору учнів. 

 


