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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей» (далі ЛІЦЕЙ) - це
загальноосвітній навчальний заклад II - III ступенів з профільним
навчанням і допрофесійною підготовкою для здібної та обдарованої
молоді. Ліцей здійснює профільне навчання за природничо-математичним
напрямом: математика, фізика, хімія, біологія, інформатика, економіка у
відповідності до державних стандартів.
1.2.
ЛІЦЕЙ веде пошук і відбір найбільш творчо обдарованих
дітей, незалежно від місця їх проживання, які мають пізнавальний інтерес
до предметів природничо-математичного циклу.
1.3.
Прийом здобувачів освіти (далі Учнів) до ЛІЦЕЮ
проводиться за підсумками конкурсного відбору. Конкурс є публічним
заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної
доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності,
об’єктивності, рівності та неупередженості.
1.4. Правила конкурсного відбору розроблені на підставі Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року
«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення
Учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти», на підставі Статуту комунального закладу
«Рішельєвський ліцей» і ухвалені на засіданні педагогічної ради ЛІЦЕЮ
(протокол № 3 від 24.01.2019 р.)
1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за
два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення
конкурсу розміщується на сайті та в ЛІЦЕЇ. Основні положення умов
конкурсного відбору і терміни його проведення доводяться до відома
населення через засоби масової інформації.
2.2. До участі у конкурсному відборі до 5 - 7 класів ЛІЦЕЮ
допускаються Учні, які закінчили відповідно 4, 5 та 6 класи
загальноосвітніх навчальних закладів, на підставі заяви батьків або осіб,
які їх замінюють, що подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ у приймальну
комісію з 15 травня до 5 червня включно.
2.3. Учні, які навчалися у 9 класі ЛІЦЕЮ та за рішенням
педагогічної ради рекомендовані для продовження навчання у 10 класі
того самого профілю, зараховуються наказом директора на підставі заяви
батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора
ЛІЦЕЮ у приймальну комісію з 15 травня до 31 травня включно. Учні 9
класу ЛІЦЕЮ, які обрали іншій профіль навчання, мають право брати
участь у конкурсних випробуваннях на загальних правилах.
2.4. За підсумками результатів конкурсу та рекомендації
приймальної комісії Учні 9 класів з інших навчальних закладів
наказом директора ЛІЦЕЮ зараховуються до навчання у 10 класі згідно з
обраним профілем на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що
подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ.
2.5. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 8 - 9
класів ЛІЦЕЮ, проводяться за умови наявності вільних місць на підставі
заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора
ЛІЦЕЮ.
2.6. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 10 класу
ЛІЦЕЮ з профілем навчання інформаційно-комунікаційних технологій
(10 ІКТ) відбуваються на підставі заяви батьків або осіб, які їх
замінюють, що подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ у приймальну
комісію з 15 травня до 5 червня включно.
2.7. Для проведення конкурсних випробувань у ЛІЦЕЇ створюється
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за
погодженням з Радою ліцею. До складу приймальної комісії залучається
практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор ЛІЦЕЮ
або його заступник з навчальної роботи.
2 .8 . З кожного загальноосвітнього предмету, введеного до
випробувань рішенням конкурсної комісії, створюється предметна
комісія зі складу членів приймальної комісії.

2.9. Перелік завдань із навчальних предметів, за якими
проводитимуться випробування, формується за навчальною програмою,
затвердженою МОН України. Кожного року конкурсна комісія визначає
прохідний бал по класах, враховуючи кількість учасників конкурсного
відбору. Адміністрація ЛІЦЕЮ самостійно визначає чисельність
приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення
конкурсних випробувань.
2.10. Випробування в рамках основного конкурсного прийому
проводяться лише після закінчення навчального року (червень).
Додатковий конкурсний прийом (за наявності вільних місць)
здійснюється у серпні і відбувається не пізніше, ніж за тиждень до
початку нового навчального року.
2.11.
Додатковий конкурсний прийом, як виняток, може
відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих
самих умов, що й основний.
3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
3.1. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 5 та 6
класів ЛІЦЕЮ, проводяться з 2-х предметів: математики (письмово) та
української мови (диктант).
3.2. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 7-го класу
ЛІЦЕЮ, проводяться з 2-х предметів:
перший тур — письмова робота з перевірки базової математичної
підготовки;
другий тур:
для абітурієнтів 7-М класу — письмова робота з математики,
для абітурієнтів 7-Ф класу — письмова робота з відповідних розділів
природознавства (згідно зі спеціалізацією класу),
для абітурієнтів 7-ХБ класу — письмова робота з біології та з
відповідних розділів природознавства (згідно зі спеціалізацією класу).
3.3. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 10-ІКТ
класу ЛІЦЕЮ, проводяться з 2-х предметів: математики та інформатики
і основ програмування.
3.4. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до інших
класів ЛІЦЕЮ, проводяться за умови наявності вільних місць, як
правило, під час основного конкурсного прийому.
3.5. Адміністрація ЛІЦЕЮ визначає умови і порядок проведення
конкурсного прийому таких Учнів. Прийом Учнів відбувається за
результатами конкурсного відбору.

3.6.
Учні, які вступають (за наявності вільних місць) до 8класів, складають такі конкурсні випробування:
класи математичної та фізичної спеціалізацій — комплексна
письмова робота з математики та фізики (з урахуванням вимог
навчальних програм для шкіл (класів) з поглибленим вивченням
відповідних предметів);
класи хіміко-біологічної спеціалізації — комплексна письмова
робота з математики, хімії та біології (з урахуванням вимог навчальних
програм для ттткіл (класів) з поглибленим вивченням відповідних
предметів).
3.7. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань,
зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої
школи відповідного класу, затвердженими МОН України, розробляються
методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором
ЛІЦЕЮ.
3.8. Обсяг і тривалість написання учнями, учасниками конкурсу,
письмових робіт, визначає конкурсна комісія.
4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО ЛІЦЕЮ
4.1. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді
протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому ж порядку, що й
протоколи державної підсумкової атестації ліцеїстів.
4.2. Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через
три дні після його проведення. Списки учасників конкурсу з
виставленими балами вивішуються у ЛІЦЕЇ для загального ознайомлення.
4.3. Учасники
конкурсу, які не з’явились на конкурсне
випробування, до наступних випробувань не допускаються.
4.4. Учасники конкурсу, які набрали прохідну кількість балів за
результатами випробувань, зараховуються до ЛІЦЕЮ наказом директора
на підставі рішення приймальної комісії.
4.5. Учні 5 класу - переможці II (очного) етапу фестивалю
природничо-математичних наук «Інтелектуальний марафон»
(нагороджені дипломом І ступеня) поточного навчального року,
організованого Рішельєвським ліцеєм, зараховуються у 6 клас
ЛІЦЕЮ без конкурсних іспитів за результатами співбесіди.
4.6. Учні 6 класу — переможці II та III етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з профільних предметів (нагороджені дипломами
І—III ступенів), II (очного) етапу фестивалю природничоматематичних наук «Інтелектуальний марафон»
(нагороджені
дипломами І ступеня) поточного навчального року — зараховуються у

відповідний 7 клас ЛІЦЕЮ без конкурсних іспитів за результатами
співбесіди.
4.7. Без вступних випробувань за результатами співбесіди до 8-10
класів відповідного профілю приймаються учасники і переможці IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних предметів
(нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів або дипломом учасника,
виданими в установленому порядку органами державного управління
освітою, відповідальними за проведення IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з відповідних предметів) поточного навчального
року, переможці III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук поточного року, III етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з відповідних предметів поточного навчального року,
нагороджені дипломами І ступеня, виданими в установленому порядку
органами державного управління освітою.
4.8. Рішення щодо звільнення від вступних випробувань (або від
окремих їх етапів) інших категорій учасників конкурсу, які є
переможцями предметних учнівських конкурсів та олімпіад (у тому числі
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних предметів і II
(очного)
етапу
фестивалю
природничо-математичних
наук
«Інтелектуальний марафон» поточного навчального року, організованого
Рішельєвським ліцеєм), ухвалює приймальна комісія.
4.9. Якщо Учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з
рішенням конкурсної комісії, вони можуть подати в письмовій формі
апеляційну заяву на розгляд комісії. Апеляційна заява подається протягом
двох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається
протягом трьох днів з дня її подання.
4.10. Для розгляду апеляційних заяв створюється апеляційна комісія
відповідного органу управління, рішення якої є остаточним. Проведення
додаткових випробувань під час проведення апеляції забороняється.
4.11. Учні, що були зараховані до ЛІЦЕЮ, але не приступили до
занять без поважних причин протягом 5 днів від їх початку,
відраховуються з ЛІЦЕЮ. На звільнені місця може проводитися
додатковий конкурсний прийом.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ
Директор ЛІЦЕЮ забезпечує організацію та проведення
конкурсного відбору учнів до ЛІЦЕЮ з дотриманням вимог даних
Правил.

