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1. Загальні положення 

1.1. Приймання учнів до  10 класу Костянтинівського ліцею «Ерудит» 

здійснюється на конкурсній основі. 

1.2. Правила конкурсного приймання учнів розроблені відповідно до 

Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до 

гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (далі Інструкція), 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 19.06.2003 № 

389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад (778-2010-П) та на 

підставі Статуту  ліцею.  

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця 

проживання. 

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 
 

2. Організація конкурсу 

   2.1. Основне конкурсне випробування проводиться у червні-липні щорічно. 

Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці      

його початку.  

Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у 

приміщенні ліцею, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до 

відома населення через місцеві засоби масової інформації. 

2.2. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна 

конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора  ліцею за 

погодженням з радою ліцею. Головою приймальної конкурсної комісії є 

директор ліцею або його заступник.  

2.3. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для 

неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на 

ім’я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтво про базову 

загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.  

2.4. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших 

документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціальності та 

відображають їх навчальні досягнення. 

2.5. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця 

навчання, довідок з місця роботи батьків тощо. 

2.6. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, 

діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, випускники 9-х 

класів, які мають навчальні досягнення на високому і достатньому рівнях, 

приймаються до ліцею на підставі рішення конкурсної комісії ліцею. 

  

3. Порядок зарахування 

3.1Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею 

наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів 

проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. 

3.2 До ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження 

(паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка. 

3.3. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують 

навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. 


