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ПРАВИЛА 

конкурсного відбору, прийому та зарахування учнів 

до Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка 

Калуської міської ради Івано-Франківської області 

 

Правила конкурсного відбору, прийому та зарахування учнів до 

Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-

Франківської області (далі – Правила) розроблено на підставі Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

МОН України №367 від 16.04.2018, Статуту закладу. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Прийом та зарахування учнів до ліцею здійснюється відповідно до вимог 

чинного освітнього законодавства. 

1.2. Для проведення процедури прийому та зарахування учнів у ліцеї 

створюється Приймальна комісія. Головою приймальної комісії є директор 

закладу. Приймальна комісія (секретаріат) працює в приміщенні ліцею за таким 

графіком прийому громадян: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00. 

1.3. В обов’язковому порядку (поза конкурсом) до 5-10 класів ліцею 

зараховуються учні, які: 

- проживають на території обслуговування закладу; 

- є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту в закладі; 

- є дітьми працівників закладу. 

1.4. Конкурсний відбір учнів для здобуття базової середньої освіти та для 

здобуття профільної середньої освіти в ліцеї здійснюється за умови, що 

кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних 

місць у відповідних класах. 

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі та 

проводяться з таких навчальних предметів: українська мова, математика. 

1.6. Звільняються від конкурсних випробувань, отримуючи максимальну 

кількість балів, 

із української мови: 



- учні, які є переможцями ІІ (ІІІ, ІV) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови; 

- учні, які є переможцями Міжнародного конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика; 

із математики: 

- учні, які є переможцями ІІ (ІІІ, ІV) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики. 

1.7. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється Конкурсна 

комісія. Конкурсна комісія включає дві предметні комісії, до складу яких 

входять учителі відповідних предметів. Головою конкурсної комісії є заступник 

директора ліцею. 

 

2. Організація конкурсу 

2.1. Ці Правила, оголошення про умови й терміни проведення конкурсних 

випробувань, а також зразки конкурсних завдань попередніх років 

розміщуються на інформаційному стенді в приміщенні ліцею та на сайті 

закладу. 

2.2. Конкурсні випробування основного прийому (до 5 класу) проводяться після 

завершення навчального року згідно з планом-графіком, що затверджується 

директором закладу. 

2.3. Конкурсні випробування додаткового прийому (до 6-10 класів – за 

наявності вільних місць) проводяться перед початком І або ІІ семестру 

навчального року. 

2.4. До участі в конкурсних випробуваннях основного прийому допускаються 

учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я 

директора ліцею разом із заповненою анкетою визначеної форми, а також 

письмовою згодою на обробку й оприлюднення персональних даних вступника 

(у паперовому або в електронному варіанті). 

2.5. До участі в конкурсних випробуваннях додаткового прийому допускаються 

учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я 

директора ліцею (у паперовому або в електронному варіанті). 

2.6. До Приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших 

документів, які підтверджують здібності учнів, відображають їх навчальні 

та/або творчі досягнення. 

2.7. Випускники 9 класу ліцею зараховуються до 10 класу за результатами 

річного оцінювання та державної підсумкової атестації. 

2.8. Випускникам 9 класу ліцею, що неодноразово або грубо порушували 

правила внутрішнього розпорядку ліцею, за рішенням педагогічної ради 

закладу може бути відмовлено в прийнятті документів на продовження 

навчання. 



 

3. Проведення конкурсу 

3.1. Конкурсні випробування відбуваються з дотриманням принципів 

академічної доброчесності, публічності, відкритості, справедливості, 

об’єктивності, рівності та неупередженості. 

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-10 класів ліцею, 

проводяться з української мови та математики в письмовій формі. 

3.3. Конкурсні випробування з української мови та математики проводяться в 

один день. Тривалість кожного випробування – 1 година. Тривалість перерви 

між випробуваннями – 30 хвилин. 

3.4. Під час проведення конкурсних випробувань мають право бути присутніми 

спостерігачі від батьківської громадськості – за рекомендацією ради ліцею (не 

більше двох осіб у приміщенні, де проводиться випробування). 

3.5. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань розробляються 

вчителями української мови та математики й затверджуються директором 

ліцею. Зміст завдань в основному має відповідати навчальним програмам 

відповідних класів закладів загальної середньої освіти, передбачати 

демонстрацію творчого та логічного мислення. 

3.6. Запечатані конверти з конкурсними завданнями зберігаються в директора 

ліцею, відкриваються безпосередньо перед кожним випробуванням головою 

Приймальної комісії у присутності її членів та представників батьківської 

громадськості. 

3.7. Для проведення кожного конкурсного випробування вступникам, які 

розміщуються у відведених приміщеннях так, щоб за учнівським столом 

знаходився тільки один учень, видаються аркуші зі штампом закладу 

(передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової 

роботи), а також аркуші із надрукованими завданнями та зазначеною кількістю 

балів за кожне завдання. 

3.8. У разі користування вступника під час конкурсних випробувань сторонніми 

джерелами інформації, за рішенням Приймальної комісії його відсторонюється 

від участі в конкурсі. 

3.9. Після закінчення кожного конкурсного випробування письмові роботи 

шифруються головою Конкурсної комісії та передаються для перевірки членам 

відповідної предметної комісії. 

3.10. Конкурсні роботи учнів і з української мови, і з математики оцінюються за 

24-бальною системою. Кожне завдання має визначену кількість балів. 

Максимальна кількість балів за всі завдання – 24. Учні, які звільняються від 

конкурсних випробувань із певного навчального предмету відповідно до п. 1.6 

цих Правил, автоматично отримують 24 бали із цього предмету. 



3.11. Дешифрування робіт здійснюється головою Конкурсної комісії після 

перевірки, виставлення балів та підписання усіма членами предметної комісії. 

3.12. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколу 

Конкурсної комісії з підписами голови та усіх її членів, який зберігаються так, 

як протоколи державної підсумкової атестації учнів. 

3.13. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в ліцеї протягом року. 

3.14. Результати конкурсних випробувань оголошуються не пізніше ніж через 

три дні після їх проведення. Списки вступників розміщуються на 

інформаційному стенді у приміщенні ліцею та на сайті закладу. 

3.15. У випадку незгоди з рішенням Конкурсної комісії, батьки учнів або особи, 

які їх замінюють, можуть упродовж двох робочих днів після оголошення 

результатів конкурсу звернутися з апеляційною заявою до голови Приймальної 

комісії. Апеляція розглядається протягом двох робочих днів із дня її подання. 

Додаткові випробування за результатами розгляду апеляції не проводяться. 

 

4. Порядок зарахування 

4.1. Зарахування учнів до ліцею здійснюється відповідно до передбаченої квоти 

набору (кількості вільних місць). 

4.2. У разі проведення конкурсу Приймальна комісія укладає персональний 

список учнів, рекомендованих для зарахування, на підставі п. 1.3 цих Правил та 

результатів конкурсних випробувань (відповідно до протоколу Конкурсної 

комісії формується загальний рейтинг вступників). 

4.3. Батьки або особи, які їх замінюють, рекомендованих до зарахування учнів 

подають до закладу документи, перелік яких передбачений Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. 

4.4. Зарахування учнів до ліцею здійснюється наказом директора закладу. 

4.5. Учні, які продемонстрували високі результати навчальних досягнень на 

конкурсних випробуваннях, але не ввійшли до списку зарахованих до закладу, 

зараховуються до резерву. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Із метою забезпечення організованого прийому та зарахування учнів до 

Ліцею всі учасники освітнього процесу зобов’язані дотримуватись чинного 

законодавства в галузі загальної середньої освіти, Статуту закладу та цих 

Правил. 

5.2. Відповідальність за порушення нормативних вимог у процесі конкурсного 

відбору, прийому та зарахування учнів до Ліцею несе директор закладу. 

 


