
ПРОЕКТ 

Правила конкурсного приймання до 
Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ” м. Києва 

у 5-10 класи на 2018-2019 навчальний рік 

Дані правила розроблено відповідно до порядку зарахування, відрахування та         
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної           
загальної середньої освіти,  

1. Загальні положення 

1.1. Приймання учнів до гімназії, ліцею НТУУ „КПІ” м. Києва здійснюється         
на конкурсній основі. 

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця          
проживання. 

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

2. Організація конкурсу 

2.1. Правила конкурсного приймання до гімназії, ліцею оголошуються за        
два місяці до його початку. Умови і терміни проведення конкурсу          
розміщуються на офіційному сайті Ліцею www.pl.kpi.ua та у його         
приміщеннях. 

2.2. Зарахування до 5-9 класів гімназії та 10-го класу ліцею на вільні місця             
відбувається у порядку надходження заяв про зарахування або шляхом         
конкурсу, що проводиться лише у випадках, коли кількість поданих заяв          
перевищує кількість вільних місць. 

2.3. До участі в конкурсі допускаються учні 5-10 класів на підставі особистої           
заяви батьків або осіб, які їх заступають, що подається на ім’я директора ,             
табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту,          
якщо учень вступає до 10-го класу. Приймальна комісія може відмовити у           
праві брати участь у конкурсі учням, які мають річні оцінки з профільних            
дисциплін нижче 7 балів та із загальноосвітніх дисциплін оцінки першого          
рівня. 

2.4.  До конкурсної комісій можна подавати копії дипломів, грамот, інших          
документів, які підтверджують рівень здібності учнів з обраної спеціалізації         
та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення. 



 

3. Проведення конкурсу 

3.1. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться       
18-19 червня 2018 року, за наявності вільних місць. Наказ про зарахування           
видається не пізніше 1 липня. 

3.2. Конкурсні випробування відбуватимуться з таких предметів: 

- до 5-7 класів - математика, англійська  мова, українська мова; 

- до 8 класу - математика, , українська мова, англійська мова або фізика;             
(відповідно до обраного профілю); 

- до 9 класу - математика, англійська  мова, українська мова, фізика; 

- до 10 класу - математика, українська мова, (англійська мова, фізика,           
інформатика – відповідно до обраного профілю). 

3.4. У серпні та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові          
вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності)           
у 5-10 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і             
завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про           
зарахування видається не пізніше наступного робочого дня з дати визначення          
результатів конкурсу. 

 
3.5. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для         
оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за        
кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується         
наказом керівника закладу освіти.  
 
3.6 Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів        
навчання, визначених державними стандартами початкової та базової       
середньої освіти. 
 
3.7. Конкурсні випробування проводяться в письмовій та/або цифровій        
формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, письмова робота, співбесіда         
тощо). 
 
3.8.  Результати письмового, цифрового випробування оголошуються не       
пізніше ніж через три дні після його проведення. 

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти у           
порядку черговості згідно з рейтингом отриманих результатів. Списки        



 

учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні        
закладу освіти. 

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, призери III-IV етапів Всеукраїнських        
учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсів-захистів          
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року       
звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У        
такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів. 

3.10. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням            
конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, можуть звернутися з         
апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад          
освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.  
 
3.11. Апеляційна комісія має право: 

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін; 
2) змінити результати оцінювання окремих учасників; 
3) визнати результати конкурсу недійсними. 

4. Порядок зарахування 

4.1. Зарахування до гімназії, ліцею здійснюється відповідно до наказу         
його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з           
батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за формою згідно           
з додатком 1 до цього Порядку (далі – заява). 

До заяви додаються: 
1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу; 
2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня         

загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового      
медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом       
Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682,        
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за          
№ 794/18089; 

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів         
першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас,          
свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти. 

У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту          
оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без          
оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий. 

Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не       
передбачених цим Порядком. 

 



4.2. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до         
початку навчального року. Зарахування дітей до початку і впродовж         
навчального року здійснюється виключно на вільні місця. 

Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами          
відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного       
Законом України «Про загальну середню освіту».  


