ПРАВИЛА
конкурсного приймання учнів
до комунального закладу «Ліцей «Науковий»
Міської ради міста Кропивницького»
в класи, які навчаються на базі
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка
1. Загальні положення
1.1. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом МОН України № 367 від 16 квітня 2018 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за
№564/32016, Інструкції про організацію та діяльність ліцею, затвердженої
наказом МОН України від 20 липня 1995 року № 217, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 5 січня 1996 р. за № 8/1033, Статуту ліцею
«Науковий».
1.2. Прийом дітей до ліцею «Науковий» в класи, які навчаються на базі
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка здійснюється на конкурсній основі.
1.3. У конкурсному прийманні можуть брати участь учні незалежно
від місця проживання, які закінчили 9 клас закладів загальної середньої
освіти та 8 клас (в разі здійснення набору до 9-го допрофільного класу).
1.4. Конкурсне приймання здійснюється на безоплатній основі.
1.5. Правила конкурсного приймання обговорюються на спільному
засіданні педагогічної ради та Ради ліцею, схвалюються ними та
затверджуються директором ліцею «Науковий».
2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за
2 місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення
конкурсу та реєстрації на нього розміщується у приміщенні закладу освіти, із
зазначенням предметів, із яких проводитиметься випробування. Зміст
оголошення доводиться до відома громадськості в засобах масової
інформації.
2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання
проводяться після закінчення навчального року (до 25 червня). За наявності
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вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання за тих самих
умов, що й основне.
2.3. Додаткове конкурсне приймання до ліцею «Науковий», як
виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних
місць, за тих самих умов, що й основне.
2.4. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за
погодженням з Радою ліцею «Науковий». Головою приймальної комісії є
директор або його заступник.
До складу приймальної комісії може залучатися практичний психолог.
2.5. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із
загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна
комісія зі складу членів приймальної комісії; її склад затверджується наказом
директора ліцею.
2.6. До участі у конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків
або осіб, що їх замінюють, що подається на ім’я директора, копій табеля
успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, копії
паспорта дитини (у разі відсутності – копії свідоцтва про народження).
2.7. Не дозволяється вимагати з учнів характеристик з попереднього
місця навчання, довідок з місця роботи батьків.
2.8. Якщо учень не має реєстрації місця проживання у місті
Кропивницький, то його батьки, або особи що їх замінюють, у період подачі
документів до закладу освіти повинні узгодити питання щодо фінансування
утримання учня з органами влади за місцем реєстрації.
3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 9-го
допрофільного, 10-х профільних класів ліцею «Науковий», проводяться в
усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування тощо).
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х профільних
класів, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації
закладу.
Адміністрація ліцею «Науковий» самостійно визначає чисельність
приймальної комісії, а також види, форми проведення та кількість
конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.
3.2. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів),
зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої
загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються предметними
ЦМО із залученням викладачів відповідних кафедр ЦДПУ ім. В. Винниченка
та затверджуються директором ліцею «Науковий».
Можливе часткове використання творчих завдань.
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3.3. Конкурсні випробування до 9-го класу передбачають написання
диктанту з української мови та контрольної роботи з математики.
Конкурсні випробування до 10-х класів (письмові роботи тривалістю
до 2 академічних годин) проводяться з предмета, який пов’язаний з
відповідним профілем навчання в ліцеї:
№ Назва профільного
п/п
класу
10 фізико1.
математичний
2. 10 правовий
10 іноземної
філології
10 української
4.
філології
3.

5. 10 біолого-хімічний
6. 10 мистецький

1-й іспит

2-й іспит

Диктант з української
мови
Диктант з української
мови
Диктант з української
мови
Диктант з української
мови
Диктант з української
мови
Диктант з української
мови

Контрольна робота з
математики
Тестові завдання з
історії України
Тестові завдання з
української літератури
Тестові завдання з
української літератури
Контрольна робота з
біології
Тестові завдання з
української літератури

3.4. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт,
підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань
визначає голова приймальної комісії.
3.5. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які
вступають до ліцею передбачає виконання спеціальних діагностичних
завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та
наявності творчого потенціалу.
Такі завдання з урахуванням спеціалізації закладу освіти розробляє
приймальна комісія та затверджує директор закладу освіти.
Приймання учнів до ліцею «Науковий» із закладу того самого типу
та/або за профілем, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за
співбесідою.
3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для
випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в
запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова
приймальної комісії у присутності її членів та вступників.
3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі
вступникам видається папір із штампом закладу освіти; передбачається, що
перша сторінка відводиться для підписування письмової роботи.
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Після закінчення випробування письмові роботи передаються для
перевірки членам цієї комісії.
Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у закладі освіти
протягом року.
3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді
протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й
протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.10.Результати усного випробування оголошуються в той самий день.
Письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.
Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні
закладу освіти для загального ознайомлення.
3.11.Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати
медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних
конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор
ліцею, за наявності вільних місць.
3.12.Учні-випускники 9-х класів, які були учасниками міжнародних
олімпіад, конкурсів, призерами III-IV етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад, а також призерами II та III етапів конкурсів-захистів науководослідницьких робіт Малої академії наук поточного навчального року
звільняються від одного конкурсного іспиту наступним чином:
№ Назва профільного
п/п
класу
Фізико1.
математичний
2.

Правовий

3.

Іноземної філології

4.

Української
філології

5.

Біолого-хімічний

6.

Мистецький

Предмет, з якого
мають здобутки
Математика, фізика
Історія, правознавство

Іспит, від якого
звільняються
Диктант з української
мови
Тестування з історії
України
Тестування з
української літератури

Українська, англійська
і німецька мови
Українська і англійська
Тестування з
мови, українська
української літератури
література
Біологія, хімія,
Диктант з української
географія
мови
Українська і англійська
Тестування з
мови, історія,
української літератури
українська література

У такому разі учням виставляється до протоколу максимальна кількість балів
за даний іспит.
3.13.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання
отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,
5

звільняються від одного випробування з виставленням до протоколу
максимальної кількості балів.
3.14.Учні-випускники 9-х класів комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького» (корпус ЦДПУ ім.
В.Винниченка), які за результатами річного оцінювання та державної
підсумкової атестації мають бали не нижче, ніж «7», зараховуються до 10-х
профільних класів за результатами співбесіди.
3.15. Учні-випускники 9-х класів комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького» (корпус ЦДПУ ім.
В.Винниченка), які за результатами річного оцінювання та державної
підсумкової атестації отримали «6» і нижче з одного або декількох
предметів мають право взяти участь в конкурсному відборі до 10-х
профільних класів на загальних підставах.
3.16.Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних
причин, до наступних випробувань не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до
ліцею «Науковий» наказом директора на підставі рішення приймальної
комісії. Зарахування дітей проводиться протягом п’яти днів після
оголошення результатів конкурсу.
4.2. За однакової кількості конкурсних балів учні-вступники до 10-х
профільних класів зараховуються з урахуванням середнього балу свідоцтва
про базову середню освіту, наявності грамот, дипломів переможців
Всеукраїнських предметних олімпіад ІІ-ІV етапів, конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН із відповідних предметів.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють, не згодні з
рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії
з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення
результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад
якої визначається закладом освіти. Проведення додаткових випробувань під
час розгляду апеляції забороняється.
4.4. Для зарахування до ліцею «Науковий» вступник повинен надати
наступні документи не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення
конкурсу в цьому закладі:
№
п/п

9 клас

10-ті профільні класи

1.

Табель успішності за 8-й клас

Свідоцтво про базову середню
освіту з додатком (оригінал)
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2.
3.
4.

5.

Копія паспорта
(свідоцтва про народження)
Особова справа (по можливості)
Медична карта (довідка)
встановленого зразка
Довідка про реєстрацію місця
проживання/перебування особи
(для тих, хто не має реєстрації у
місті Кропивницький)

Копія паспорта
(свідоцтва про народження)
Особова справа (по можливості)
Медична карта (довідка)
встановленого зразка
Довідка про реєстрацію місця
проживання/перебування особи
(для тих, хто не має реєстрації у
місті Кропивницький)

4.5. Учні, які зараховані до ліцею «Науковий», але не приступили до
занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються
з ліцею. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне
приймання.
5. Контроль за проведенням конкурсу
Директор ліцею «Науковий» несе персональну відповідальність за
дотриманням вимог даних правил.
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