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1. Загальна частина

1.1. Правила прийомч до Jftоботинського професiйного лiцею загriзничного
транспорту на 2018 piK розробленi вiдповiдно до Типових правил прийому ло
професiйно-технiчних навчальних закладiв Украiни, затвердженю( накЕВом

MiHicTepcTBa с€вiти i fiауки Украiни вiд i4 травi{я 2013 рок}-- iф 499 зi змiнами,
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪп 29 траэня 2013 року за N! 823123З55.

i.Z. Що Гпоботинського професiiiного лiцею запiзничного транспорту (далi

професiйний лiцей) приймаютъся на навчання громадяни Украiни.

1.3. Громадяни Украiни мають piBHi права на здобутгя професiйно-технiчноi освiти
вiдповiдно до своiх здiбностей i нш<илiв незшrежно вiд ншIiональностi, раси, cTaTi,

соцiалъногс й майнового стану, свiтоглядних i полiтzrчни:< перекоfiаfiъ, стаЕлення до

релiгii вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця проживаннrI та iншlоr обставин.
Обмеження догryскаються за медичЕими та вiковими показниками. а такОЖ

пок€}зникаh{и професiйноi придатностi, що визначаються Кабiнетом MiHicTpiB
Украiни.

1.4. Прийом до професiйного лiцею здiйснюеться дIя здобуття професiй за

освiтньо-квапiфiкацiйним piBHeM <квалiфiкований робiтнию>.

1.5. Прийом громадян на первиЕIry професiйну пiдtготовку до професiЙного лiцею
здiйсl*оеться за рахунок коlггiв бюджеry згiдно з чинним законодавством на )rмoBil(
лержаtsноt u 1а pel itlна;rъfiOt u зaiшtot;Jtct{ttя.

1.6. Прийом до професiйного лiцею понад державне фегiонапьне) замоыIення,
перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii здiйснrоються за рахунок коштiв

фiзичних i юридичlплх осiб.

2. Пршймальна комiсiя

2.1. Прийом до професiйного лiцею здiйсrпое приймальна комiсiя.

2.2. Очолпое приймапьну комiсiю диреIсгор професiйноFо лiцею. Наказом по
професiйному лiцею визначаеться та затвердкуеться персоJIЕlльний скIIад KoMicii'.

Порялок роботи iтрийма;тьноi KoMiii?, = 8* до 1б00 щодrrя, KpiM субоrп та
недiлi, святковIо( та неробочшl днiв.

2.3. ГrриймапьЕа комiсiя:
- органiзовуе прийом зЕив та документiв;
_ ýроводитъ зi всчлшI!дками бесiдлц з питаIIЕ вибору професii, рJов ;rавчаЕIuI,

матерiатlьного забезпечення та забезпечення особливого соцiашьного зa>шсту учнiв,
слрrачiв, працевлаштування пiсля закiнчення професiйного лiцею;

_ приймае рiшення щодо осiб, якi рекомендованi до зарахування до
професiйного лiцею, оформлюе протокол та оголошуе вiдповiдri списки осiб;

' )ву€ роботу щодо KoMIIJIeKTyBafiHri навчаJ-ьнr<п( r-pyт з ypaxyaailmrм- (Jрtанtз(

здiбностей i на:силiв, вiщуп стану здоров'я та професiйноТ придатностi вступникiв;
- вирiш.че iншi питання, пов'язанi з прийомом вступникiв на навчання.



2.4. Правила прийому до професiйного лiцею доводяться до вiдома вступникiв
через офiцiйний сайт лiцею та iнформацiйнi стенди.

2.5. Професiйний лiцей у 2018 роцi здiйснюе прийом ylHiB за наступними
професiями:

2.6. Учпiо якi навчаються на базi базовоi загальноТ середrrьоi освiти, отри}rують
повну заг€lJIьну середню ocBiry.

2.7. IНОГороднi 1"rHi забезпе.гуlоться лiжко-мiсцем у ryртожитц, у шершу черцо
учнi iз числа дiтей сирiт i дiтей, якi залишипися без пiк.rryвання батькiв. Мiсця в

ryртохитку н4д€tються за змвою }цнrI та пiсля проходженЕя Еим oaHiTapHoi
обробки.

2.8. Обов'язковим для вступника е проходження медиtIного огJIяду на професiйну
придатнiсть у Jftоботинськiй мiськiй лiкарнi. Медичний огляд всцrпник повинен
пройти протягом 10 днiв пiсля подачi доlсументiв до приймагrъноi KoMicii.

2.9. Прийом доц/ментiв всryпникiв починаеться з 1 червня 2018 року. Навчапьний
piK починаеться 1 вересня 2018 року вiдповiдно до затвердженшх у встановленому
порядку робочих навчrlJIьних планiв.

3. .Щоцумепти для встvпу

3.1. Всryпники подаютъ особисто:
- зЕляву про вступ до професiйного лiцею, укfr}уючи обрану професiю, форrчry

н€tвчання, мiсце проживання;
- документ про ocBiry (оригiнап) за уплови вступу на денЕу форrу навчаЕЕя за

державним, регiональним з€лмовленням; в iнших випадках - оригiнал або завiрену
J
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копiю;
_ медиrlнi довiдки: за формою 086/о - лiкарсъкий консультативний висновок

цп aбilуpicHriB fiавч.uьних заюrалiв ycix piBHiB акрелиTацii; за формсlкl 0бЗiо карlа
профiлактичнIiD( щеIIJIень ;

- б фотокарток розмiром 3х4 см;
- паспорт (2 копii);
- картцу фiзичноТ особи платника подапсiв (2 копir);
- довiдки з мiсця про}киванЕя та про склад ciM'i;
- копii докуruентiв, що дають право на пiльги (за наявностi).
Вступкикк пред'яыlяютъ оооблiсто док}iy{еЕт, що посвiдчус особу та

громадянство (паспорт громадянина УкраiЪи, вiйськовий квиток або посвiдчення
про приписlry (вiддовiдЕо до вимог cTaTTi 14 Закону Украiни <Про вiйськовий

t ' ькову службр), свiдоцтво цро народження - для осiб, якi за BiKoM неооов,язок l вlисl
мають паспорта, або iнlлий документ, який засвiдчуе особу i громадянство).

4. YMoBrr прпйому

4.1. Прийом до професiйного лiцею проводиться за результат€}ми середнього бала
свiдоцтва про базову загальну середню ocBiry, середнього бапа атестата про повЕУ
зага.льну середню ocBiry.

веry,гrнi бесiди гrlюводятъся filютягом усъого перiоry прийому докуъпентiв.

5. Зарахуваншя

5.1. Заржовуються до професiйного лiцею першочергово в разi iнших рiвних умов:
_ особи, яким вiдповiдно до Закону Ущраiни <Про статус BeTepaHiB вiйни,

гараятii ix соцiьтьliого з€lхисту)) -liадане таке ilраво;
- дiтrr-сироти та дiти, позбавленi батькiвського шiкlrуванwь атакож особи з

iх ,шсла BiKoM вiд 18 до 23 poKiB, вiлповiлно до постанови Кабiнеry Мiнiсцпiв
Украiни вiд 5 квiтня 1994 року Ns 226 uПро полiпшеннrl ви}(овання, навчання,
соцiалlьного зilисту та матерiального забезпечення дiтей-сирiт i дiтей, позбавlrенlD(
батькiвського пiкirуваннш (зi змiнаluи);

_ дiти-iнваrriди та iнваrriди, яким Ее протипоказане навчання за обраною
професiею, вiдповiдно дс cTaTTi 22 Закон;, Yrсpaiшr оПро oclloвIl соцiатъноi
з€жищеностi iнвапiдiв в УщраiнЬ>;

_ особи, яким вiдповiдно до Закоrry Украrни <Про стаryс i соцiальний захист
громадян, жi шостраждапи внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофш> надано таке
право, у тому числi громадяни, вiднесенi до категорii З;

_ дiти вiйсъковос.,tужбовцiв Зброй,пи-х Си:r Украiни, iнrпих вiйсъкови-х

форrчrуваrrь, праIIiвникiв правоохороннlD( органiв, якi загинули пц час виконання
сл_чжбових обов'язкiв, - на мiсця, забезпеченi лержавким замовленням. Всцчпники в

цьому разi подаютъ вi.щlовiдний документ про те, що батъко (маш) визнаний таким,

що зап{Iцrв пiд час виконанЕя сrrужбових обов'язкiв, вiдцlовiдно до Указу
Президеrга УlсpаiЪи вiд 2I JIютого 2а02 року Ns 157 <Про додатковi заходи щодо
посиJIенIIII ryрботи про зtлхисникiв Вiтчизни, iх правового i соцiапьного захисту,
пояiпшення вiЁrсъкова - патрiотлтчкого Bir>(oB{IIrruI моподЬ;

_ виIrусшйки загальноосвiтнъого нЕIвчаJьIIого закJIащ/ Ш сryпеня, нагородженi
золотою (срiбною) медагlшо;

- вигryскники заг€lJIьноосвiтнього навч€шьного закJIаду II ступеня, якi м€lють
4



свiдоцтво про базову загальну середlто ocBiry з вiдзнакою;
_ уIасники' мiжнароднIDь фiнальноlю етагry ВсеукраiЪсъкЕ)( уrнiвських

сrзriмlriало KoHKypciB;
_ особи, якi вступаютъ до професiйного лiцею за направленням на }Iавчання.

5.2. Не пiзнiше нiж за 5 днiв до почажу IIавчаJIъного року приймальна комiсiя
приfurrае рiшення, оформлrое протокол та оrолоulуе список осiб, що рекомендованi
до зара"yувff нlI на ЕавчанЕlr до професfu?;rого дiцею за обраною формою.

5.3. У разi оскарження рiшення прийма.тlьноi KoMicii вступник у триденниЙ строк
rri{эгlя оголошеItня {эписку осiб, що рекомендовшri до зарахуваЁЕя на ЕавчаIt-ilя, подае
вiдповiдну заяву на iм'я гслови приймапъноi KoMiciT.

5.4. Зарасування до професiйного лiцею здiйснюеться накЕвом по лiцею.

5.5. Зарахування до професiйного лiцею може супроводжуватись укJIаданням
доFовору мiж вавчапъним закJIадом, заhdовником робiтни.lID( к4дрiв (пiдrгриемстВом,

органiзацiею тощо) i вступником (для неповнолiтнiх - його батькалли або особами,

що ik замirrлоть) про навчаfiкя та rод€lJIьше працевJ.Iашryвання.

5.6. Зара<ування на навчання до rrрофесiйного лiцею здiйснrоеться за рахуIIок
коштiв бюджеry згiдно з чинним законодавством на умовФ( державного та

регiоншlьного замовленняrздiйснrоеться в межa>( державнопо та ргiонаrrьного
замоRяеннlt-

б. Пршкiпцевi поJIоженпя

6.1. Особи, якi без повахснrоr причин Ее приступили до занять протягом 10 днiв пiсля
iх початry, вiдршrовуються з професiйного лiцею. На звiльненi мiсця цроводиться
зарахуъаifi{ll iншrгх осiб. При невикоrrаннi дер;fiаБriого, регiонагrъfiого зеiмовлеЕЕя Еа
прийом з oKpeMID( професiй професiйншй лiцей проводить додатковий прийом.

6.2. Особам, якi Ее зарахованi до професiйного лiцею, а також тим, якi без повЕDкних

при.Iин не приступиJIи до занять, повертаються документи не пiзнiше нiж rrротягом
п'ятrа дrriв з дня приiаняття рiшеньч-

6.3. Контроль за дсугриманням Правил прийому до шрофесiйного лiцею на 2018 piK
здiйснюетъся ýепартаплеЕтом Еауки i освiти Харкiвсъкоi обласноi державноi
qд,riнiстрацiТ та MiHicTepcTBoM освiти i Hay<lr УкраТни.


