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1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Люботинсъкого професiйного лiцею залiзничного
транспорту на 2019 piK розробленi вiдповiдно до Типових правил прийому до
професiйно-технiчних навч€}пьних закладiв Украiни, затверджених наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 14 травня 2аВ року Ns 499 зi змiнами,
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 29 травня 2013 року за JS 823123З55.

1.2. ,Що Люботинського професiйного лiцею загliзничного транспорту (далi
професiйний лiцей) приймаються на навчаншt цромадяни Уrсраiни.

1.3. Громадяни Украiни мають piBHi права на здобуття професiйноТ (професiйно-
технiчноi) освiти вiдповiдно до своiх здiбностей i нахилiв незалежно вiд
нацiоналъностi, раси, cTaTio соцiапъного й майнового стаIIу, свiтоглядних i
полiтичних переконань, ставлення до релiгii, вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця
проживання та iншшс обставин.

ОбмеженшI доrryскаються за медичними та вlковими пок€вниками, а також
визначаються Кабiнетом MiHicTpiBпокЕ}зниками професiйноi придатностiо що

Украiни.

1.4. Прийом до професiйного лiцею здiйснюеться дJuI здобуття професiй за
освiтнъо-квалiфiкацiйним piBHeM <квшiфiкований робiтнию>.

1.5. Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку до професiйного лiцею
здiйснюеться за рaжунок коштiв бюджету згiдно з чинним законодавством на )rмoBax
державного та регiонатlьного замовлення.

1.6. Прийом до професiйного лiцею понад державне (регiональне) замовлення,
перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii здiйснюються за рЕжунок коштiв
фiзичних осiб.

2. ПриймаJIьпа комiсiя

2.1. Прийом до професiйного лiцею здiйснrое приймагlьна комiсiя.

2.2. Очолюе приймальну комiсiю директор професiйною лiцею. Наказом по
професiЙному лiцею визначаетьсятазатверджуеться персонапьний скJIад KoMiciI.

Порядок роботи прийматlьноi KoMicii: з 8ОО до lб00 щодня, KpiM суботи та
недiлi, святкових та неробочих днiв.

Приймальна комiсiя:
- органiзовуе прийом з€tяв та докумеlrгiв;
- проводить зi вступниками бесiди з питань вибору професii, )rMoB навчаннrI,

матерiапъного забезпечення та забезпечення особливого соцiа.rrьного захисту ylHiBo
слухачiв, працевлаItттування пiсля закiнчення професiйного лiцею ;

- приймае рiшення щодо осiб, якi рекомендованi до зарахування до
професiйного лiцею, офорпшпое протокол та оголошIус вiдповiднi списки осiб;

- органiзовуе роботу щодо комплеIffування навчЕrпьн}fх груп з урахуванням
здiбностей i нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноТ придатностi вступникiв;

- вирiшуе iншi питаннrI, пов'язанi з прийомом вступникiв на навч€лннlt.



2.4. ПравиJIа прийому до професiйного лiцею доводяться до вiдома вступникiв
через офiцiйний сшiт лiцею та iнформацiйнi стенди.

2.5. Професiйний лiцей у 2019 роцi здiйснюе прийом учнiв за Еаступними
професiями:

2.6. Учнi, якi навч€lються на базi базовоI загальноi середньоi освiти, отриIчtуIоть
повIIу загальЕу середню ocBiry.

2.7. Iногороднi учнi забезпечуються лiжко-мiсцем у ryртожитку, у першу черцп
yrHi iз числа дiтей сирiт i дiтей, якi залишилися без пiклуванЕя батькiв. Мiсця в
г}ртожитку надаються за заявою }п{шI та пiсля проходження ним caHiTapHoi
обробки.

2.8. ОбовПязковим дJIя вступника е проходження медичною огля.ry на професiйrrу
придатнiсть у Люботинськiй мiськiй лiкарнi. Медичний огляд вступник повинен
пройти протяmм 10 днiв пiсля подачi документiв до прийма.гrьноi KoMicii.
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2.9. Прийом документiв всryпникiв починаеться з 1 червня 2019 року.Навчальний
piK починаеться 1 вересня 20|9 року вiдповiдно до затверджених у встановленому
порядку робочих навчаJIъних планiв.

3. .Щокументи для вступу

Вступники подatють особисто:
- заrIву про вступ до професiйного лiцею, указуючи обрану професiю, форrу

навчання, мiсце проживання;
- докуI\dент про ocBiry (оригiнап) за умови встугIу на денку форму навчання за

державним фегiонагrьним) замовленням; в iнших випадк€lх - оригiна.гt або завiрену
копiю;

- медичнi довiдки: за формою 08б/о - лiкарський консультативний висновок
для абiтурiентiв IIавч€лJIьних закJIадiв ycix piBHiB акредитацii; за формою 063/о карта
профiлактичних щепленъ;

- б фотокарток розмiром 3х4 см;
- паспорт (2 копii);
- картку фiзичноi особи платЕика податкiв (2 копii);
- довiдки з мiсця проживання та про скJIад ciM'i;
- копii документiв, що дають право на пiльги (за наявностi).
Вступники пред'являють особисто документ, що посвiдчус особу та

громадянство (паспорт громадянина УкраiЪи, вiйсъковий квиток або посвiдчення
про приписку (вiдповiдно до вимог cTaTTi 14 Закону Украiни <Про вiйськовий
обов'язок i вiйськову службр>), свiдоцтво про народження - для осiб, якi за BiKoM не
м€lють паспорта, або iнший докуIчIент, якпiт засвiдчуе особу i громадянство).

4. Умови прийому

4.1. Прийом до професiйного лiцею проводиться за результатами середнього бала
свiдоцтва про базову загЕ}льну середню ocBiry, середнього бала свiдоцтва про повну
загальну середню ocBiry.

Всryпнi бесiди провомться протягом усього перiоду прийому документiв.

5. Зарахуванпя

5.1. Зараховуються до професiйного лiцею першочергово в разi iнших рiвних умов:
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <<Про статус BeTepaHiB вiйни,

гарантii ik соцiаrrьного захисту> надане таке право;
- дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiшryвання, атакож особи з

ik числа BiKoM вiд 18 до 23 poKiB, вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 5 квiтня |994 року l& 22б <Про полiпшення виховання, навчання,
соцiального зЕlхисту та матерiального забезпечення дiтей-сирiт i дiтей, позбавпених
батъкiвського пiкгryваннп (зi змiнами);

- дiти-iнвалiди та iнвалiди, яким не протипок€ване навчання за обраною
професiею, вiдповiдко до cTaTTi 22 Закону Украiни (ГФо основи соцiа-гrьноТ
захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi>;

- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус i соцiагlьний захист
громадян, якi постражд€lли внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофш> надано таке
право, у Tolnfy числi цромадяни, вiднесенi до категорiТ З;



- дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил Украiъи, iнших вiйськових
формувань, працiвникiв правоохоронних органiв, якi заrинули пiд час виконання
службових обов'язкiв, - на мiсця, забезпеченi регiон€lJIъним замовленням. Вступники
в цьому разi подЕlють вiдповiдний документ про те, що батько (мати) визнаний
таким, що загинув пiд час виконаншI службових обов'язкiв, вiдповiдно до Указу
Президента Укратни вiд 21 лютого 2002 poкy.hlb 157 <Про додатковi заходи щодо
посилення турботи про захисникiв Вiтчизни, ix правового i соцiального захисту,
полiпшення вiйськово - патрiотичного виховання молодi>>;

- випускники загапьноосвiтнього навч€lльного закJIаду III сryпеня, нагородженi
золотою (срiбною) медаллю;

- ВИГryСКНИКИ ЗаГЕIJIънооСвiтнъого навч€tльного закJIаду II сryпеня, якi мають
свiдоцтво про базову зага"льну середню ocBiry з вiдзнакою;

- УПrаСНИКИ мiжнароднrоr, фiнального етапу Всеукраiнських учнiвських
олiмпiад, KoHKypciB;

- ОСОбИ, ЯКi вСryпаютъ до професiйного лiцею за направленням на навчання.

5.2. Не пiзнiше нiж за 5 днiв до початку навч€lлъного року приймапьна комiсiя
приймае рiшення, оформлюе протокол та оголошуе список осiб, що рекомендованi
до зарахування на навчання до професiйного лiцею за обраною формою.

5.3. У разi оскарженнЯ рiшеннЯ приймаПьноi KoMicii всryпник у триденний строк
ПiСЛЯ ОГолошення списку осiб, що рекомендованi до зарахування на навчання, подае
вiдповiдну заяву на iм'я голови приймшtьноi KoMiciT.

5.4. ЗаРахУваннrt до професiйного лiцею здiйснюеться накзlзом по лiцею.

5.5. Зарахування до професiйного лiцею може супровод}Iq.ватись укJIаданням
договору мiж навч€rпьним закJIадом, замовником робiтничих кадрiв (пiдприемством,
органiзацiею тощо) i вступЕиком (для неповнолiтнiх - його батьками або осбами,
що iх замiняють) про навчання та подЕlлъше працевJIаIшц/ванIut.

5.6. Зарахування Еа навчання до професiйного лiцею здiйснюсться за рФ(унок
коштiв бюджеry згiдно З чинним законодавствоМ на yN{oBax державного та
регiонального замовлеЕЕя, здiйснюеться в межах державного та рЪгiонального
замовлення.

б. Пршкiнцевi положення

6.1. особи, якi без поважних причин не приступипи до занять протягом 10 днiв пiсля
ix початку, вiдро<овуються з професiйного лiцею. На звiльненi мiсця проводиться
зарахування iнших осiб. При невиконаннi державного, регiон€lльного замовлення на
прийом з окремих професiй професiйний лiцей проводитъ додатковий прийом.

6.2. особам, якi не зарахованi до професiйного лiцею, а також тим, якi без поважних
причин не приступипи до занrtтъ, повертаютъся документи не пiзнiше нiж протягом
п'яти днiв з дня прийняття рiшення.

6.3. Контроль за дотриманням Правил прийому до професiйного пiцею на 2019 piK
здiйснюеться ,Щепартаментом науки i освiти XapKiBcbKoi обласноi державноТ
адмiнiстрафТ та MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.


