ДО УВАГИ УЧНІВ 7-х, 8-х, 9-х КЛАСІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!
Вас запрошує на навчання Житомирський обласний спортивний ліцей
Житомирської обласної ради
Навчання в ліцеї безкоштовне, учні ліцею можуть забезпечуватися, за потребою,
проживанням у спальних корпусах (пансіоні) та 4-разовим харчуванням.
Плата за утримання в ліцеї стягується у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Прийом документів проводиться з 1 червня по 20 серпня 2022 року.
Приймальня комісія працює з 9:00 по 16:00 (щодня, крім суботи та неділі).
Відбіркове конкурсне приймання (на основі поданих документів) відбудеться:
І тур - 20 червня 2022 року; ІІ тур (за потреби) – 22 серпня 2022 року.
Конкурсне приймання відбуватиметься на основі результатів якості навчання абітурієнта
відповідно до поданого табеля успішності/свідоцтва про базову освіту із дотриманням
певних вимог, зокрема:
- у табелі/свідоцтві учня не повинно бути оцінки нижче 6 (шість) балів;
- із обраного профільного предмета/предметів оцінка не повинна бути нижче 7 (сім) балів.
Для вступників на спортивний допрофіль обов’язковим є поглиблений медичний
огляд (довідка) за місцем проживання.
До участі в конкурсі допускаються учні на підставі таких документів:
- заяви одного з батьків дитини (або особи, яка її замінює) про зарахування до
закладу освіти, що подається на ім’я директора ліцею;
- копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу
здобувача освіти;
- табеля (оригінал) успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню
освіту;
- рекомендаційних та профільних документів (лист, характеристика,) довідки, що
підтверджує спортивне звання, копії посвідчення - для спортивних класів;
- медичної довідки (оригінал) за формою №086-1/о, встановленої наказом МОЗ
України від 16.08.2010 року №682;
- медичної довідки про результати поглибленого медичного огляду з висновком про
можливість навчання на спортивному допрофілі;
- довідки про склад сім’ї та місце проживання.
Водночас з документами подаються три фотографії розміром 3х4.
Документи подаються батьками (або особою, яка її замінює) особисто, проте з
урахуванням ситуації в державі, рекомендовано надіслати поштою на адресу закладу.
Конкурсні випробування для абітурієнтів проводяться за напрямами:
- до 8-го класу з поглибленим вивченням іноземної мови та математики (8-А);
- до 8-го класу з поглибленим вивченням української та іноземної мови (8-Б);
- до 8-го білінгвального класу (біологія, іноземна мова) (8-В);
- до 8-го спортивного класу з поглибленим вивченням окремих предметів (біологія,
фізична культура) та видів спорту (8-Г, 8-Д);
- до білінгвальних класів: (10-А) – математика, іноземна мова;
(10-Б) - інформатика, іноземна мова;
- до академічного допрофілю: (9-А) - математика; іноземна мова;
(9-В) - інформатика, іноземна мова;
- до біологічного допрофілю й профілю: (9-Х) - біологія, хімія;
(10-Г) – біологія, географія.
-до історичного допрофілю й профілю: (9-І) - українська мова, історія;
(10-В) – історія, правознавство;
- до філологічного допрофілю і профілю (9-Б, 10-Л) – українська мова, іноземна мова;
Адреса: 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 15;
телефон: +38(096)73-11-759
e-mail: pedliceum_1991@ukr.net; сайт: http://regional-lyceum.zt.ua/

