КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» —
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ІІ–ІІІ СТУПЕНІВ З ПРОФІЛЬНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ НАБІР УЧНІВ ДО 7 КЛАСУ НА ВІДДІЛЕННЯ:

 математичне (поглиблене вивчення математики та підвищений

рівень

вивчення фізики й інформатики);
 фізичне (поглиблене вивчення фізики, підвищений рівень вивчення математики
та інформатики);
 хіміко-біологічне (поглиблене вивчення хімії та біології, вивчення математики
та фізики зі збільшенням кількості годин за навчальним планом).
Учні шостих класів — переможці ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад з профільних предметів (нагороджені дипломами І–ІІІ ступеня), ІІ
(очного) етапу фестивалю природничо-математичних наук «Інтелектуальний
марафон» (нагороджені дипломами І ступеня) поточного навчального року —
зараховуються у відповідні сьомі класи ліцею без вступних випробувань за
результатами співбесіди
На всіх відділеннях ліцею:
 починаючи з 7 класу вивчення інформатики включає основи програмування на
базі сучасного комп’ютерного комплексу;
 налагоджена факультативна робота з вивчення профільних дисциплін англійською
мовою;
 організована підготовка до олімпіад, наукових турнірів, конкурсів з усіх
профілюючих дисциплін.
Першим туром конкурсних випробувань для абітурієнтів усіх
відділень
ліцею є письмова робота з математики (перевірка рівня базової математичної
підготовки), котра відбудеться 6 червня 2019 року о 10.00.
Другим туром конкурсних випробувань є:
 для абітурієнтів математичного відділення 7 класу — письмова робота з
математики;
 для абітурієнтів фізичного відділення 7 класу — письмова робота з
відповідних розділів природознавства;
 для абітурієнтів хіміко-біологічного відділення 7 класу —
письмова
робота з відповідних розділів природознавства та курсу біології 6 класу.

Другий тур відбудеться 12 червня 2019 року о 10.00.
Для виконання робіт учневі необхідно мати письмове приладдя
і креслярські інструменти.
Прийом документів (заяви, довідки з місця навчання, фотокартки дитини
розміром 3х4) — з 15 травня по 05 червня (крім субот та неділь) з 10.00 до
17.00 у прийомній ліцею. Бланк заяви (для відповідного відділення) та інші
матеріали можна завантажити зі сторінки «АБІТУРІЄНТУ» офіційного сайту
Рішельєвського ліцею www.rl.odessa.ua.

Довідки за тел. 737-39-81 (прийомна), 723-80-06.
Наша адреса: вул. Єлісаветинська, 5 (прийомна; каб. 9)

