ПРАВИЛА
конкурсного відбору, прийому та зарахування до
Природничо-наукового ліцею №145 Печерського району
м.Києва
Дані Правила конкурсного відбору, прийому та зарахування до
Природничо-наукового ліцею №145 Печерського району м.Києва (далі Правила) розроблені відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного
приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів,
спеціалізованих шкіл ( шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України № 389 від 19,06.2003 р., наказу МОН України № 1456
від 21.10.2013 року «Про затвердження Концепції профільного навчання у
старшій школі», постанови Кабінету Міністрів № 778 від 27.08.2010 р.
«Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та на підставі Статуту
Природничо-наукового ліцею №145 Печерського району м.Києва

1. Загальні положення
1.1 Прийом учнів до Природничо-наукового ліцею №145 Печерського
району м.Києва (далі – ПНЛ №145) здійснюється на конкурсній основі.
1.2 У конкурсному відборі (далі - конкурс) можуть брати участь діти
м.Києва та приміської зони, незалежно від місця проживання.
1.3 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.4 Ці правила оголошуються не пізніше ніж за два місяці до початку
конкурсу. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу
розміщується на інформаційному стенді у вестибюлі ліцею та на сайті ліцею.

2. Організація конкурсу
2.1. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу на інформаційному стенді
у вестибюлі та на сайті ліцею оприлюднюється перелік тем з навчальних
предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.2. Випробування основного прийому відбуваються в рамках щорічного
конкурсу «Школярій 145», що проводиться в терміни визначені педагогічною
радою ліцею. За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний
прийом (серпень).
2.3. За умови наявності вільних місць конкурсні випробування для
зарахування до 8-10-го класу всередині навчального року проводяться у
вигляді тимчасового зарахування на пробний період, що триває не менше 2-х
тижнів. Прийом до 11го класу ліцею не проводиться.
2.4. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна
комісія, склад якої затверджується директором ліцею. Головою конкурсної
комісії є директор ліцею або його заступник.
2.5. З кожного профільного предмету, з якого проводиться випробування,
створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії та
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представників ВНЗ (за згодою); її склад затверджується наказом директора
ліцею.
2.6. До участі в основному конкурсі допускаються учні на підставі анкети
учасника конкурсу «Школярій 145», яка подається в електонному вигляді (на
сайті ліцею), або в паперовому в канцелярії ліцею. Для участі в додатковому
конкурсі батьки чи законні представники учня подають заяву на ім’я директора
ліцею.
2.7. Випускники 9-х класів ПНЛ №145 зараховуються до 10-х класів ліцею за
результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Не
приймаються документи на продовження навчання у ліцеї учнів ПНЛ №145,
які мають за підсумками річного оцінювання чи ДПА досягнення у навчанні 1,
2, 3, 4, 5 балів хоча б з одного профільного предмету, відповідно до Статуту
ліцею. Випускникам 9-х класів ліцею, що неодноразово або грубо порушували
правила внутрішнього розпорядку ліцею, за рішенням Педагогічної ради ліцею
може бути відмовлено у прийнятті документів на продовження навчання у
ліцеї
2.8. До конкурсної комісії дозволяється подавати копії дипломів, грамот,
інших документів, які підтверджують здібності учнів у галузі природничих
наук та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення,
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця
навчання, довідки з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8-го та 9-го класу
ліцею, проводяться з математики та фізики у письмовій формі.
3.2. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких
має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи
відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів
фізики та математики ліцею та затверджуються директором ліцею.
3.3. Не допускається застосовувати однакові варіанти завдань для
випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.4. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою
конкурсної комісії та передаються для перевірки членам відповідної
предметної комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється
головою конкурсної комісії після виставлення балів.
3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає
голова конкурсної комісії.
3.6. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у ліцеї протягом
року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
3.7. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді
протоколів відповідної комісії, які зберігаються протягом року.
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3.8. Результати випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні
після їх проведення. Списки учнів, зарахованих до ліцею оприлюднюються на
інформаційному стенді у приміщенні ліцею.
3.9. З учасниками міжнародних олімпіад, учасниками IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад поточного року з фізики, математики, хімії, інформатики
та інформаційних технологій проводиться співбесіда. Якщо за результатами
співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у
конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати
медичну довідку, на підставі чого їм надасться право участі в повторних
конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
3.11. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин
до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування
4.1. Зарахування до ліцею здійснюється лише за результатами конкурсу.
4.2. За результатами конкурсу (іспитів і співбесід) конкурсна комісія ліцею
формує рейтинг вступників. Зарахування учнів здійснюється за рейтингом
відповідно до передбаченої квоти набору (відповідної кількості вільних місць).
4.3. Конкурсна комісія приймає рішення щодо персонального складу учнів, які
за результатами конкурсу мають бути зараховані на навчання до ліцею. На
підставі рішення конкурсної комісії зарахування учнів здійснюється наказом
директора ліцею.
4.4. До ліцею подаються такі документи:
 копія свідоцтва про народження;
 особова справа;
 медична картка;
 довідка про медичний огляд учня в поточному році;
 анкета вступника.
4.5. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням
конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.
Апеляція подається в день оголошення результатів конкурсу і розглядається
протягом 3 днів після завершення випробувань. Для розгляду апеляцій
створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються
директором ліцею. Проведення додаткових випробувань під час розгляду
апеляції забороняється.

3

