ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ
Правила розроблено відповідно до Інстру ції про порядо
он урсно о приймання дітей (учнів, вихованців) до
імназій, ліцеїв, оле іумів, спеціалізованих ш іл (ш іл-інтернатів), затвердженої на азом Міністерства освіти і нау и
У раїни № 389 від 19.06.2003 p., зареєстрованим Міністерством юстиції У раїни 04.04.2003 р. № 547/7868, Статуту
Києво-Печерсь о о ліцею № 171 «Лідер» Печерсь о о р-ну
м. Києва, затверджено о розпорядженням Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації від 12.07.2012 р.
№ 363.
1. За альні положення
1.1. Приймання дітей (учнів, вихованців) до Києво-Печерсь о о ліцею № 171 «Лідер» Печерсь о о р-ну м. Києва
здійснюється на он урсній основі.
1.2. У он урсному відборі ( он урсі) можуть брати участь
діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.
1.3. Кон урсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Ор анізація он

рс

2.1. Правила он урсно о приймання о олошуються не
пізніше ніж за два місяці до йо о почат у. О олошення
щодо умов і термінів проведення он урсу розміщується
у приміщенні ліцею. Зміст о олошення доводиться до відома населення через веб-сайт ліцею.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до почат у он урсу в приміщенні ліцею вивішується перелі питань з навчальних
предметів, за я ими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування в рам ах основно о он урсно о приймання проводяться лише після за інчення навчально о

ро у (червень–липень). За наявності вільних місць допусається додат ове он урсне приймання (серпень), я е
має бути ор анізоване та им чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до почат у ново о навчально о ро у.
2.4. Додат ове он урсне приймання може, я винято ,
відбуватися протя ом навчально о ро у за наявності вільних місць за та их самих умов, що й основний он урс.
При цьому наповнюваність ласів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення он урсних випробувань у ліцеї
створюється он урсна, у спеціалізованій ш олі — педао ічна омісія, с лад я их затверджується на азом дире тора ліцею за по одженням з радою ліцею. До с ладу
омісій залучається пра тичний психоло . Головою онурсної омісії є дире тор ліцею або йо о заступни .
2.6. Я що умовами он урсу передбачено проведення випробувань із за альноосвітніх предметів, то з ожно о
предмета створюється предметна омісія зі с ладу членів
он урсної омісії; її с лад затверджується на азом дире тора ліцею.
2.7. До участі в он урсі допус аються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх —
заяви бать ів або осіб, я і їх замінюють), що подається на
ім’я дире тора ліцею, табеля успішності учня ( рім дітей,
я і вступають до 1- о ласу) або свідоцтва про базову заальну середню освіту, я що учень вступає до 10- о ласу
ліцею.
Для участі в он урсі дітей, я і вступають до 1- о ласу
спеціалізованої ш оли, рім заяви, подаються опія свідоцтва про народження та медична арт а дитини встановлено о зраз а.
2.8. До участі в он урсі не допус аються учні, я і мають
низь ий рівень навчальних дося нень (бали 1, 2, 3) з базо-

вих та профільних дисциплін у відповідності до наданих
до ументів про стан успішності (табель, свідоцтво).
2.9. До он урсної омісії можна подавати опії дипломів, рамот, інших до ументів, я і підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі дося нення.
2.10. Не дозволяється вима ати від учнів хара теристи з
попередньо о місця навчання, довідо з місця роботи
бать ів тощо.
2.11. Особливими (піль овими) умовами он урсу ористуються:
1) учні – призери III етапу Всеу раїнсь их предметних
олімпіад з профільних предметів при вступі на відповідні
напрям и навчання;
2) призери (1, 2 місця) від ритої математичної олімпіади
Києво-Печерсь о о ліцею № 171 «Лідер»;
3) учні, я і одночасно продемонстрували добрі результати
під час навчання в Заочній математичній ш олі та у відритій олімпіаді;
4) учні, я і при с ладанні іспиту з профілюючої дисципліни набрали більше 90 % можливих балів за ре омендацією предметних омісій (звільняються від с ладання подальших іспитів).
3. Проведення он

рс

3.1. Кон урсне приймання дітей, я і вступають до 1- о
ласу спеціалізованої ш оли, проводиться у терміни, визначені навчальним за ладом, у формі співбесіди з дитиною
в присутності її бать ів або осіб, я і їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, я а вступає до 1- о ласу спеціалізованої ш оли, повинна в лючати ви онання спеціальних діа ностичних завдань для перевір и рівня заально о розвит у дитини, її фун ціональної отовності

до систематично о навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації за ладу.
Та і завдання розробляє педа о ічна омісія на основі матеріалів, запропонованих центрами пра тичної психолоії і соціальної роботи (психоло ічними службами), та затверджує дире тор навчально о за ладу з по одженням з
управлінням освіти та інноваційно о розвит у Печерсь ої
районної в м. Києві державної адміністрації.
Не допус ається перевір а знань та умінь дитини понад
обся и державних вимо навчально-виховних про рам дош ільно о навчально о за ладу.
3.3. Чисельність педа о ічної омісії для співбесіди з дитиною, я а вступає до 1- о ласу спеціалізованої ш оли,
не може перевищувати трьох осіб, в лючаючи пра тичноо психоло а.
3.4. Для ор анізації доліцейної під отов и та здійснення
диференційовано о навчання відповідно до здібностей, інтересів та нахилів учнів перед зарахуванням до 5- о та 8о ласів проводяться он урсні випробування.
Адміністрація ліцею самостійно визначає умови і порядо
он урсно о приймання та их учнів з урахуванням
їх успішності.
3.5. Кон урсні випробування для учнів (вихованців), я і
вступають до 10- о ласу ліцею, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації за ладу, в
усній або письмовій формах (співбесіда, ди тант, тестування — у тому числі омп’ютерне, письмова робота, усне
опитування за білетами, захист творчих робіт тощо).
Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність
приймальної та предметних омісій, а та ож види, форми
проведення та іль ість он урсних випробувань, але не
більше трьох з урахуванням співбесіди.
Кон урсний відбір учнів до Києво-Печерсь о о ліцею
№ 171 «Лідер» Печерсь о о р-ну м. Києва здійснюється
за наступними напрям ами:

до 5-х ласів:
– лін вістичний (іноземна філоло ія);
– природничо-математичний;
до 8-х, 10-х ласів:
– математичний;
– природничий;
– дизайну;
– філоло о-історичний;
– лін вістичний (ан лійсь а мова);
– фізи о-математичний (інформаційно-техноло ічний).
Кон урсні випробування для учнів (вихованців), я і вступають до інших ласів ліцею ( рім за альноосвітніх ласів більш ранніх ступенів навчання, спеціалізованої ш оли), проводяться за умови наявності вільних місць, я
правило, під час основно о он урсно о приймання.
Адміністрація ліцею самостійно визначає умови і порядо проведення он урсно о приймання та их учнів.
3.6. Співбесіда я один з видів он урсних випробувань з
учнями, я і вступають до ліцею, передбачає ви онання
спеціальних діа ностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтеле ту та наявності
творчо о потенціалу.
3.8. Білети, те сти ди тантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для он урсних випробувань, зміст я их має відповідати навчальним про рамам середньої за альноосвітньої ш оли відповідно о ласу, розробляються афедрами та затверджуються дире тором ліцею за по одженням з управлінням освіти та інноваційно о розвит у Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації.
3.8. Не допус ається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.9. Кон урсні завдання збері аються у дире тора ліцею в
запечатаному онверті, що йо о від риває в день випробу-

вання олова предметної омісії у присутності її членів та
вступни ів.
3.10. Для проведення он урсно о випробування у письмовій формі вступни ам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторін у буде відділено
від самої письмової роботи.
Після за інчення випробування письмові роботи шифруються оловою предметної омісії та передаються для перевір и членам цієї омісії без титульної сторін и. Дешифрування робіт здійснюється оловою предметної омісії
після виставлення балів.
3.11. Для проведення усно о випробування вступни ам
видається папір зі штампом ліцею для під отов и до відповіді (с ладання тез або плану відповіді, запису основних визначень, за онів, формул, малюн ів, схем, розв’язання задач тощо).
3.12. Обся і тривалість написання вступни ами письмових робіт, під отов и до усно о опитування за білетами,
інших видів випробувань визначає олова он урсної омісії для ожної ві ової рупи о ремо.
3.13. Письмові роботи учасни ів он урсу та ар уші із записами, зробленими вступни ами під час під отов и до
усної відповіді, збері аються у ліцеї протя ом ро у. Місце
їх збері ання визначає дире тор ліцею.
3.14. Результати он урсних випробувань (у тому числі
співбесіди) оформляються у ви ляді прото олів відповідної омісії, я і збері аються в тому самому поряд у, що й
прото оли державної підсум ової атестації учнів.
3.15. Результати усно о випробування о олошуються в
той самий день, письмово о — не пізніше ніж через три
дні після йо о проведення. Спис и вступни ів з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для за ально о ознайомлення.

3.16. При підведенні підсум ів он урсно о приймання
враховуються середні бали до ументів, я і визначають
стан успішності учнів (табель, свідоцтво).
3.17. Учасни и міжнародних олімпіад, он урсів, спортивних зма ань, призери та учасни и III–IV етапів Всеу раїнсь их учнівсь их олімпіад, а та ож учасни и II та
III етапів он урсів-захистів нау ово-дослідниць их робіт Малої а адемії нау поточно о ро у звільняються від
он урсно о випробування з відповідно о предмета. У таому разі учневі виставляється до прото олу ма симальна іль ість балів.
3.18. Учні-випус ни и 9-х ласів, я і за результатами навчання отримали свідоцтво про базову за альну середню
освіту з відзна ою, звільняються від одно о випробування
(на вибір вступни а) з виставленням до прото олу ма симальної іль ості балів.
3.19. Із ате оріями учнів, зазначеними в пун тах 3.17–
3.18, допус ається проведення тіль и співбесіди. Я що за
результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх дося нень, він бере участь у он урсних випробуваннях на за альних умовах.
3.20. Діти (учні, вихованці), я і хворіли під час проведення он урсу, зобов’язані подати медичну довід у, на підставі чо о їм надається право участі в повторних он урсних випробуваннях, терміни проведення я их визначає
дире тор ліцею.
3.21. Діти (учні, вихованці), я і не з’явились на он урсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допус аються.
3.22. Перелі он урсних випробувань за напрям ами навчання та форма їх проведення:
до 5-х ласів:
– лін вістичний (іноземна філоло ія) — у раїнсь а мова,
ан лійсь а мова;
– природничо-математичний — математи а, у раїнсь а мова;

до 8-х ласів:
– математичний — математи а (письмово), математи а
(співбесіда), у раїнсь а мова (тестування);
– природничий — математи а (письмово), біоло ія– еорафія–хімія ( омбінований тест), у раїнсь а мова (тестування);
– дизайну — спеціалізація (рисуно , живопис), у раїнсьа мова (тестування), ан лійсь а мова (тестування);
– філоло о-історичний — історія (тестування), у раїнсь а
мова (тестування), історія (співбесіда);
– лін вістичний (ан лійсь а мова) — ан лійсь а мова (тестування, співбесіда), німець а мова (тестування), у раїнсь а мова (тестування);
– фізи о-математичний (інформаційно-техноло ічний) —
математи а (письмово), фізи а (письмово), у раїнсь а
мова (тестування);
до 10-х ласів:
– математичний — математи а (письмово), математи а
(співбесіда), у раїнсь а мова (тестування);
– природничий — математи а (письмово), біоло ія–хімія
( омбінований тест) або ео рафія (тестування), у раїнсьа мова (тестування);
– дизайну — спеціалізація (рисуно , живопис), у раїнсьа мова (тестування), ан лійсь а мова (тестування);
– філоло о-історичний — історія (тестування), у раїнсь а
мова (тестування), історія (співбесіда);
– лін вістичний (ан лійсь а мова) — ан лійсь а мова (тестування, співбесіда), німець а мова (тестування), у раїнсь а мова (тестування);
– фізи о-математичний (інформаційно-техноло ічний) —
математи а (письмово), фізи а (письмово), у раїнсь а
мова (тестування).
4. Порядо зарах вання
4.1. Діти (учні), я і з ідно з рейтин ом пройшли он урс,
зараховуються до ліцею на азом дире тора на підставі рі-

шення он урсної омісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протя ом 5 днів після о олошення результатів
он урсу.
4.2. До ліцею подаються та і до ументи: опія свідоцтва
про народження (паспорта), особова справа, медична арт а (довід а) встановлено о зраз а.
4.3. Я що учні, їх бать и або особи, я і їх замінюють, не
з одні з рішенням он урсної омісії, вони можуть звернутися до олови цієї омісії з апеляцією. Апеляція подається протя ом тижня після о олошення результатів онурсу і роз лядається протя ом трьох днів з дня її подання. Для роз ляду апеляцій створюється апеляційна омісія, чисельність та с лад я ої визначаються ліцеєм за поодженням з управлінням освіти та інноваційно о розвиту Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації. Проведення додат ових випробувань під час роз ляду
апеляції забороняється.
4.4. У разі, я що виснов и апеляційної омісії не задовольняють осіб, я і подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти та інноваційно о розвит у Печерсьої районної в м. Києві державної адміністрації, я е створює свою апеляційну омісію, рішення я ої є остаточним.
4.5. Учні, я і за підсум ами он урсу не зараховані до ліцею, спеціалізованої ш оли продовжують навчання у заладі, де вони навчалися до участі в он урсі. Учні, я і
навчались у ліцеї, і за підсум ами он урсу не зараховані
до наступно о ласу, за сприяння управління освіти та інноваційно о розвит у Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації переводяться до іншо о навчально о
за ладу. Діти, я і не пройшли он урсу для зарахування
до 1- о ласу спеціалізованої ш оли, вступають до іншо о
за альноосвітньо о навчально о за ладу.
4.6. Діти (учні), я і зараховані до ліцею, спеціалізованої
ш оли, але не приступили до занять без поважних причин протя ом 10 днів від їх почат у, відраховуються з на-

вчально о за ладу. На звільнені місця може проводитися
додат ове он урсне приймання.
5. Контроль за проведенням он

рс

5.1. Дире тор ліцею несе персональну відповідальність за
дотримання вимо Інстру ції про порядо
он урсно о
приймання дітей (учнів, вихованців) до імназій, ліцеїв,
оле іумів, спеціалізованих ш іл (ш іл-інтернатів).
5.2. Контроль за ор анізацією та проведенням он урсу,
поряд ом зарахування дітей (учнів) до ліцею, спеціалізованої ш оли за йо о результатами по ладається на управління освіти та інноваційно о розвит у Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації.

