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Правила 

конкурсного приймання до 

ліцею № 144 ім.Г.Ващенка м. Києва 

 

1. Правила конкурсного приймання учнів до ліцею № 144 ім.Г.Ващенка 

м. Києва (надалі ліцей № 144) розроблені відповідно до Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 

16.04.2018, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. № 

564/32016, Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної 

середньої освіти до наступного класу, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України 14 липня 2015 року №762 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 №621, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 р. за 

№555/33528), Інструкції про організацію та діяльність ліцею, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 20 липня 1995 року №217, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 січня 1996 р. за №8/1033 та 

Статуту ліцею № 144. 

 

 

1. Організація конкурсу 

 

1. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних 

випробувань повинні бути оприлюднені на інформаційному стенді ліцею та 

на його вебсайті  не менше ніж за два місяці до початку проведення 

конкурсних випробувань. Повторне конкурсне приймання проводиться з 15 

по 25 серпня поточного року за наявності вільних місць. 
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2. Додаткове конкурсне приймання протягом навчального року 

відбувається лише за наявності вільних місць. 

3. Для проведення конкурсу у ліцеї створюється конкурсна  комісія, 

для оцінювання результатів конкурсних випробувань –предметні комісії з 

кожного  предмета. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується 

наказом директора. Головою конкурсної комісії є директор  ліцею або  його 

заступник з навчально-виховної роботи. 

4. Для участі в конкурсі батьки учнів, або особи, які їх замінюють, 

подають особисту заяву на імя директора ліцею, табель успішності учня або 

свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

 

2. Проведення конкурсу 

 

1. Зарахування до 5-го, 8-го та 10-го класів ліцею проходить за 

результатами конкурсу. 

2. Конкурсне приймання до 5-го, 8-го, 10-го класу учнів, які 

вчилися у ліцеї в 4-му, 7-му, 9-му класах, проводиться на підставі 

рекомендації педагогічної ради ліцею, яка враховує наступне: 

• Оцінки у табелі або свідоцтві про базову загальну середню освіту 

повинні бути не нижче 7 балів. 

• Наявність дипломів, грамот.  

• Поведінку учня протягом навчального року. 

• Відвідування факультативних курсів та курсів за вибором. 

• Відвідування учнями занять. 

• Дотримання правил Статуту ліцею, Правил поведінки учасників 

освітнього процесу, Правил академічної доброчесності. 

• Участь у загальних заходах ліцею. 

3. Рішення педагогічної ради доводиться до відома батьків 

класними керівниками. 

4. Учні 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво 

про базову загальну середню освіту особливого зразка, зараховуються до 10-

го класу поза конкурсом. 

 Учні 4-х, 7-х класів, які мають в табелі оцінки  тільки високого рівня 

знань, зараховуються до 5-го, 8-го класу поза конкурсом. 

5. Проведення конкурсу для учнів інших навчальних закладів: 

Конкурсні випробування для учнів інших навчальних закладів 

проводяться за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного 

приймання. 

Конкурсні випробування проводяться протягом червня поточного року. 

Конкурсні випробування проходять з двох профільних предметів. 

Тексти письмових завдань для конкурсних випробувань готуються 

головами методичних комісій (об‘єднань) вчителів відповідних профільних 

предметів, затверджуються головою конкурсної комісії. Зміст завдань 
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повинен відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої 

школи. 

Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає 

голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо. 

Завдання конкурсантів перевіряються предметними комісіями.  

Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі учням 

виділяється папір зі штампом ліцею. Після закінчення випробування 

письмові роботи шифруються головою предметної комісії і передаються для 

перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт 

здійснюється після виставлення балів. 

Письмові роботи зберігаються протягом року у методичному кабінеті ліцею. 

Результати конкурсних випробувань оформляються протоколами 

відповідної предметної комісії, які зберігаються протягом року. 

Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше ніж 

через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими 

балами вивішуються на дошці оголошень у приміщенні ліцею для загального 

ознайомлення. 

Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка 

приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до відповідних класів. 

При прийнятті рішення конкурсна  комісія враховує наступне: 

• Результати конкурсних випробувань  повинні бути не нижче 7 

балів. 

• Наявність дипломів, грамот.  

6. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, забовязані подати 

медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних 

конкурсних випробуваннях. 

7. Учні, які не зявилися на конкурсне випробування без поважних 

причин, до наступних конкурсних випробувань не допускаються. 

 

3.Порядок зарахування учнів 

 

1. Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до 

відповідних класів наказом директора, що видається на підставі рішення 

конкурсної комісії. 

2. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після 

оголошення результатів конкурсу, але не пізніше ніж за тиждень до початку 

навчального року. 

3. Протягом навчального року зарахування учнів до ліцею 

проводиться на конкурсній основі при наявності вільних місць у класі за 

умови, що вони мають навчальні досягнення на достатньому та високому 

рівні.  

4. До ліцею подаються такі документи: особова справа, копія 

свідоцтва про народження, медична картка учня встановленого зразка. 
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5. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням 

конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до 

Солом’янського РУО протягом двох робочих днів після оголошення 

результатів конкурсу.  

6. Апеляційна комісія Солом’янського РУО зобов'язана розглянути 

апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та 

ухвалити обгрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть 

входити працівники ліцею, в якому проводився конкурс. Проведення будь-

яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду 

апеляційної скарги забороняється. 

7. Апеляційна комісія має право:  

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;  

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);  

3) визнати результати конкурсу недійсними.  

8. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними 

Солом’янське РУО, у сфері управління якого перебуває ліцей, зобов’язане 

організувати конкурс повторно.  

9. Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 

10 днів після початку навчального року, відраховуються зі складу ліцею. 


