ДО УВАГИ УЧНІВ 7-х, 8-х, 9-х КЛАСІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!

Вас запрошує на навчання комунальний заклад «Житомирський обласний ліцейінтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради.
Навчання в ліцеї-інтернаті безкоштовне, учні ліцею-інтернату можуть
забезпечуватися за потребою проживанням у спальних корпусах (пансіоні) та 4-разовим
харчуванням.
Плата за утримання в ліцеї-інтернаті стягується у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Прийом документів проводиться:
І етап – 10 червня по 27 липня 2020 року;
ІІ етап – 29 липня по 19 серпня 2020 року.
Приймальня комісія працює з 9.00 по 17.00 (щодня, крім суботи та неділі).
Відбіркове конкурсне випробування відбудеться 28 липня 2020 р. (І етап); 20
серпня 2020 р. (ІІ етап).
Документи надсилаються поштою приймальній комісії ліцею рекомендованим
листом з повідомленням про вручення або подаються особисто.
• заява батьків або осіб, які їх замінюють;
• копія свідоцтва про народження (завірена нотаріусом);
• табель про закінчення 7-го, 8-го класу або свідоцтво про базову загальну
середню освіту (з оцінками не нижче достатнього рівня);
• довідка про склад сім’ї та місце проживання;
• 3 фотокартки розміром 3*4;
• оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації
№086-1/0;
• пільгові документи (якщо є).
Всі копії документів, що надсилаються, повинні бути завірені нотаріусом.
Абітурієнти складають вступні випробування до 8, 9 та 10 класів (І, ІІ, ІІІ курси):
допрофіль та профіль «українська та іноземна філологія» – тестування з
української мови й літератури та іноземної мови;
допрофіль та профіль «історичний» – тестування української мови та історії
України;
допрофіль та профіль «математичний» – тестування з математики та іноземної
мови;
допрофіль та профіль «хіміко-біологічний» – тестування з хімії та біології;
для 8-го класу з поглибленим вивченням української мови – тестування з
української мови та української літератури;
для 8-го класу з поглибленим вивченням іноземної мови та математики
(білінгвальний клас) – тестування з іноземної мови та математики;
для 8-го класу з поглибленим вивчення іноземної мови та інформатики
(білінгвальний клас) – тестування з іноземної мови та інформатики.
Адреса: 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 15;
телефон: (0412) 42-95-17, 42-95-36;
e-mail: pedliceum_1991@ukr.net;
сайт: http://regional-lyceum.zt.ua/

