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І. Загальні положення.

1.1.Порядок вступу учнів до ліцею розроблений відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 та на підставі 

Статуту ліцею.

1.2. Цей Порядок визначає механізм зарахування дітей до закладу освіти 

для здобуття базової і профільної середньої освіти..

1.3. Зарахування учнів до ліцею здійснюється відповідно до наказу 

директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої 

особисто за встановленим зразком.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує 

особу здобувача освіти;

2) особова справа дитини;

3) оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка; №086-1/0 

«Довідка для учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду»;

4) оригінал або копія документа про освіту.

1.4. Приймання учнів до 8-х та 9-х класів ліцею відбувається на основі 

співбесіди та за рівнем навчальних досягнень з базових навчальних предметів, 

відображених у табелі успішності, при наявності вільних місць у межах 

спроможності закладу освіти.

1.5. Зарахування до 10 класу ліцею відбувається після видання наказу 

директора про переведення до нього учнів 9 класу ліцею, які не виявили намір 

припинити навчання в ліцеї і не були відраховані або переведені до іншого 

закладу освіти.

1.6. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені 

додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця у 10-класах,



що проводяться на загальних засадах. При цьому наповнюваність класів не 

повинна перевищувати ЗО учнів.

1.7. На вільні місця ( у разі їх наявності) діти зараховуються, як правило, 

шляхом конкурсного відбору. У конкурсному відборі беруть участь учні, 

переведені до 10-го класу, незалежно від місця проживання, на вільні місця в 

межах спроможності закладу освіти та нормативної наповнюваності класів.

1.8. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

II. Організація конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше 

наступного робочого дня після його прийняття та міститиме інформацію про 

дату, місце, час проведення вступних випробувань.

Конкурс завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення ( з 

урахуванням часу на подання апеляційних скарг).

2.2.Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для конкурсних 

випробувань оголошуються до 1 травня 2018 року. Оголошення щодо умов і 

термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею та 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті ліцею.

2.3. Конкурсні випробування в рамках основного конкурсного приймання 

проводяться з української мови - для всіх учнів, з математики, біології, історії 

України -  за вибором учнів, відповідно до обраного профілю ( але не більше 

двох) за погодженням з педагогічною радою.

Види і форми проведення конкурсних випробувань, перелік питань з 

навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми 

творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та 

подання схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором 

ліцею.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється 

конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею та за
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погодженням з радою ліцею. До складу комісії залучається практичний 

психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею.

2.5. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань у ліцеї 

створюються предметні комісії з української мови, математики, історії, біології 

із членів педагогічного колективу, склад яких затверджується наказом 

директора ліцею. Один і той же працівник не може входити до складу більш як 

однієї комісії ( крім практичного психолога).

2.6. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної 

доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, 

об’єктивності, рівності та неупередженості.

2.6. До участі в конкурсі учні допускаються на підставі заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ліцею, та свідоцтва про 

базову середню освіту.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот та інших 

документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та 

відображають їх навчання або творчі досягнення.

2.8. Переваги при зарахуванні надаються дітям-сиротам та дітям, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітям, позбавлених батьківського 

піклування, дітям-інвалідам.

III. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурс для учнів, які вступають до 10-го класу ліцею на вільні місця, 

проводиться після закінчення проведення державної підсумкової атестації і 

одержання свідоцтв про базову середню освіту. Вступні випробування з одного 

навчального предмета для всіх вступників відбуваються в один день за одними 

завданнями ( при додатковому наборі використовуються інші завдання)

Випробування проводяться у письмовій формі з двох предметів:

- українська мова ( диктант) -  для всіх учнів;

- математика ( у формі тестування) -  за вибором;

- біологія ( у формі тестування)- за вибором;



- історія України ( у формі тестування)- за вибором.

3.2. Завдання для вступних випробувань з української мови, математики, 

біології та історії України розробляються головами предметних комісій, 

схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором ліцею не 

пізніше 3 травня 2018 року.

3.3. Завдання для конкурсних випробувань зберігаються у кабінеті 

директора ліцею в запечатаному конверті. У день випробування голова 

предметної комісії у присутності її членів та вступників відкриває конверт з 

конкурсними завданнями.

3.4. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі 

вступникам видається папір зі штампом ліцею; перша сторінка відділяється від 

письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи 

шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам 

цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою 

предметної комісії після виставлення балів.

3.5. Обсяг диктанту з української мови повинен відповідати нормативам, 

встановленим програмою з рідної мови для кожної вікової групи окремо (не 

більше 180 слів). Тривалість написання письмової роботи з математики -  1,5 

години, з біології або історії України -  1 година.

3.6. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в ліцеї протягом 

одного року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

3.7. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді 

протоколів конкурсної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й 

протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж 

через 3 дні після його проведення. Списки учасників конкурсу із виставленими 

балами оприлюднюються на інформаційному стенді у приміщенні ліцею для 

загального ознайомлення.

3.9. Призери та учасники III і IV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких



робіт Малої академії наук, призери творчих конкурсів районного та обласного 

етапів звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У 

такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів (12 

балів).

3.10. Учні, випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали 

свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, звільняються від одного 

випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної 

кількості балів (12 балів).

3.12. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням 

конкурсної комісії щодо результатів випробувань, може звернутися з 

апеляційною скаргою до відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської 

районної державної адміністрації протягом двох робочих днів після 

оголошення результатів конкурсу.

3.13. Висновки апеляційної комісії відділу освіти, молоді та спорту 

Дворічанської районної державної адміністрації є остаточними.

IV. Порядок зарахування.

4.1. Конкурс не проводиться у тому випадку, коли кількість поданих заяв 

про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у 

10 класі ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного 

Законом України « Про загальну середню освіту».

4.2. Учні, які відповідно до рейтингу пройшли конкурс, зараховуються до 

ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування 

учнів проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсу.

V. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1. Директор Дворічанського ліцею несе персональну відповідальність за 

дотримання порядку проведення конкурсного приймання учнів.



5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком 

зарахування учнів до ліцею, за його результатом покладається на відділ освіти, 

молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації.

5.3. При порушенні ліцеєм вимог Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2018 № 367, рішенням начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Дворічанської райдержадміністрації результати конкурсу 

визначаються не дійсними. У такому разі відділ освіти, молоді та спорту 

Дворічанської районної державної адміністрації організовує і проводить 

повторний конкурс, результати якого є остаточними.


