
 ПОЛОЖЕННЯ  про порядок зарахування учнів  до 

 I  Загальноосвітнього ліцею імені Тараса Шевченка у Білому Борі на 

2020/2021 навчальний рік 

                                                     § 1 

1.Правила прийому до  I Загальноосвітнього ліцею імені Тараса Шевченка у 

Білому Борі здійснюються  на підставі нормативно-правових  документів: 

а ) Закону «Про освіту»  від 14 грудня 2016 р. (збірник законів за 2019 р., пункт 

1148) – розділ 6 

б) Розпорядження Міністра національної освіти від 21 серпня 2019р.  «Про 

прийняття на навчання  та додаткових проваджень до державних дитячих 

садків, шкіл, установ та навчальних центрів» (збірник  законів за 2019 р., Пункт 

1737) 

в) Постанови керівника освітою Західно-поморського воєводства  від 30 січня 

2020 року  № 2/2020  «Про визначення термінів прийняття на навчання та 

додаткових проваджень, включаючи терміни подання документів до I класів 

загальноосвітніх шкіл» 

 

                                                    § 2 

 У 2020/2021 навчальному році планується набрати один перший клас, в якому  

передбачено програмою поглиблене  вивчення окремих предметів: 

а) географії; 

 б) на вибір: математики або історії;  

в) на вибір: англійської мови або інформатики. 

                                                          § 3 

1. Заявки від кандидатів приймаються з 11 травня 2020 року до 23 червня 2020 

року  (до 15. 00. год.)  у секретаріаті   I Загальноосвітнього ліцею імені Тараса 

Шевченка у Білому Борі (вул. Дворцова 25). 

2. Перелік документів, які  необхідно подати до 30 червня 2020 року: 

     а)  заяву для вступу до  I Загальноосвітнього ліцею імені Тараса Шевченка у 

Білому Борі; 



    б) завірену копію свідоцтва про закінчення початкової школи; 

   в) завірену копію довідки про результати іспитів за 8 клас; 

   г) дипломи (грамоти, сертифікати)  про зайняті призові місця в олімпіадах та 

конкурсах; 

    ґ) копії документів, що засвідчують інші успіхи, за які можна отримати 

додаткові бали; 

   д) психолого-педагогічну характеристику розвитку дитини  або інші спеціальні 

довідки,  

  е) 3 фотографії  ( на звороті вказати ім’я та прізвище); 

   є) заяву на поселення в гуртожиток.  

                                                § 4 

1. Випускник початкової школи при вступі до ліцею може набрати максимально 

200 балів. 

2. За результатами іспитів  восьмого класу можна набрати максимально  100 

балів, тобто кожен відсотковий бал, отриманий на іспиті, вимірюється у 

наступних діапазонах: 

    а) за іспит з  польської  мови коефіцієнт 0,35 

    б) за іспит з  математики коефіцієнт 0,35 

   в) за іспит з  іноземної мови коефіцієнт 0.3 

3. За свідоцтво про закінчення початкової школи можна набрати  максимально 

100 балів, зокрема: 

    а)  72 бали (максимально) - за оцінки, які стоять у свідоцтві про закінчення 

початкової школи, а саме:  з польської мови, математики, сучасної іноземної 

мови та географії. Оцінки переводяться в бали за шкалою: 

  відмінно – 18 балів 

  дуже добре – 17 балів 

  добре  - 14 балів 

  задовільно – 8 балів 



  незадовільно – 2 бали 

  б) 18 балів (максимально) за особливі досягнення, зазначені у свідоцтві про 

закінчення початкової школи (присуджується відповідно до розпорядження 

Міністерства  освіти від 21 серпня 2019 року); 

в) 7 балів за свідоцтво з відзнакою; 

г) 3 бали за волонтерство. 

4.  Для випускників початкових шкіл можна подавати  заяву на вступ до  I 

Загальноосвітнього ліцею імені Тараса Шевченка у Білому Борі з мінімальною 

загальною кількістю  60 балів. 

                                               § 4а 

1. Для кандидатів, які мають свідоцтво про закінчення школи в Україні, 

застосовуються такі правила:   

а) за результатами державної підсумкової атестації з наступних предметів: 

         української мови замість польської мови; 

         математики;  

        іноземної мови (англійської або німецької); 

        географії або інших предметів природничого напряму. 

2. Застосовується такий відсотковий коефіцієнт перетворення. 

Оцінка за державну 
підсумкову атестацію  в 
Україні 

Співвідношення у % 

                  12                100% 

                  11                 92% 
                  10                 83% 

                   9                 75% 

                   8                 67% 

                   7                58% 

                   6                50 % 
                  5                42% 

                  4                33% 

 

3. Для оцінок у свідоцтві використовуються наступні переведення. 



Оцінка, яка виставлена у 
свідоцтві з України 

Оцінка, яка береться для 
вступу 

                    1-2                    1 

                    3-4                    2 
                    5-6                    3 

                    7-8                    4 

                    9-10                    5 
                   11-12                    6 

4. За отримані  знання з польської мови бали присуджуються таким чином: 

а) якщо є оцінка за пройдений курс, то до свідоцтва про закінчення школи 

додається оцінка з польської мови 

б) кандидат отримує 5 балів за пройдений курс без оцінки. 

5. Учні, які звільнені або не змогли скласти іспит у восьмому класі, можуть 

пред’явити документ з попередніх класів. 

       Оцінка Польська 
мова 

Математика Іноземна    
мова 

Додатковий 
предмет 

            6        30       30          20         20 

            5        25       25          18         18 
            4        20       20          13         13 

            3          10        10           8           8 
           2          5         5           2           2 

 

                                                          § 5.  

1. Приймальна комісія школи затверджує списки тих, хто зарахований до 

першого класу ліцею. Порядок у списку визначається сумою всіх балів, 

отриманих у кваліфікаційній процедурі. 

 2. Якщо кандидати отримують однакову кількість балів, переваги для вступу до 

школи мають: 

а) сироти, діти,  які перебувають у прийомних родинах; 

б) кандидати з цілеспрямованими та задокументованими навичками, які були 

визначені в їхній індивідуальній програмі чи курсі навчання; 

с) кандидати із проблемами зі здоров’ям, що мають обмежені можливості 

щодо вибору напряму освіти через стан здоров'я, підтверджені думкою 

громадського психолого-педагогічного консультаційного центру, в тому числі 

спеціалізованого консультаційного центру та спеціалізованого консультанта. 



                                                       § 6. 

 1. Графік засідань приймальної  комісії  школи затверджує  директор   I 

Загальноосвітнього ліцею 

а) з 11 травня 2020 року до 23 червня 2020 р. з 8 00 год.  до 15 00 год.  - подання 

заяв про зарахування  до школи; 

б) з 26 червня 2020 р. по 30 червня 2020 р. до 15:00 год. -  донесення до заяв 

про зарахування до школи свідоцтва про закінчення школи з результатами 

іспитів за  восьмий клас; 

в) до 13 липня 2020 р. до 15:00 год. -  оприлюднення списків зарахованих та не 

зарахованих  кандидатів для вступу на навчання  до  I класу ліцею;  

г) з 13 липня 2020 року по 20 липня 2020 року до 15:00год.  - підтвердження 

одним з батьків бажання прийняття кандидата на навчання до I 

Загальноосвітнього ліцею додаючи   оригінал свідоцтва про закінчення 

початкової школи та оригінал довідки про детальні результати іспитів за  

восьмий клас.  

                                                          §7.  

1. Додаткове провадження:  

а) від 22 липня 2020 року по 27 липня 2020 року з 8 00 год. до 15  00 год. 

затвердження  рішень про вступ до школи; 

б) до 17 серпня 2020 року до 15 00 год.- оголошення списків зарахованих та 

незарахованих кандидатів для вступу на навчання  до першого класу ліцею; 

 c) з 17 серпня 2020 року по 21 серпня 2020 року до 15 00 - підтвердження згоди 

кандидата на вступ до до  I Загальноосвітнього ліцею додаючи оригінал 

свідоцтва про закінчення початкової школи та оригінал довідки про детальні 

результати іспитів за восьмий клас; 

 г) 24 серпня 2020 року до 14:00 год. - оголошення списків зарахованих та 

незарахованих кандидатів до першого класу ліцею. 

                                                     § 8. 

1. Протягом 7 днів після оголошення результатів зарахування на навчання  

батьки або опікуни мають право звернутися до приймальної комісії з 

проханням обґрунтувати свою відмову в прийомі учня до школи. 



2. До 5 днів з дня подання запиту на обґрунтування відмови у вступі 

приймальна  комісія готує та видає пояснення щодо відмови у вступі учня до 

школи.  

3. До 7 днів з дня отримання письмового обґрунтування відмови у вступі можна 

подати керівнику школи письмову апеляцію щодо рішення приймальної комісії. 

 4. До 7 днів з дня подання апеляції на рішення комісії щодо відбору, директор 

приймає рішення про подану апеляційну скаргу. 

                                                     §9.  

Усі суперечки, що виникають у процесі прийому на навчання, вирішує директор  

  I Загальноосвітнього ліцею.  

 


