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Графік 

  проведення  конкурсного відбору  

до комунального закладу « Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів » Рівненської обласної ради 

 на 2020-2021 н.р. 

 
Дата 

проведення 

Назви 

спортивних 

відділень 

Місце  

проведення 

Час 

проведення 

Відповідальні 

17.08.2020 Греко-римська  

боротьба 

Спортивна зала  

греко-римської 

боротьби 

 ліцею-інтернату 

1000 

 

Голова  приймальної 

комісії 

Захожий С.Б., 

директор ліцею-інтернату  

17.08.2020 Легка атлетика Стадіон  

«Колос» 

(м. Костопіль) 

1000 

 

Голова приймальної  

комісії 

Грабовський О.Д.,  

методист          

17.08.2020 Волейбол 

(дівчата) 

Спортивна зала 

ДЮСШ 

(м. Костопіль) 

1100 

 

Голова приймальної  

комісії 

Грабовський О.Д., 

методист          

 

17.08.2020 

Футбол 

(юнаки) 

Стадіон  

«Колос» 

(м. Костопіль) 

1200 

 

Голова  приймальної 

комісії 

Грабовський О.Д., 

методист          

17.08.2020 Футбол  

(дівчата) 

Стадіон  

«Колос» 

(м. Костопіль) 

1200 

 

Голова приймальної  

комісії 

Захожий С.Б., 

директор ліцею-інтернату 
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ПРАВИЛА 

КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ  
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Рівненської обласної ради 
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Костопіль - 2020 
 



1. Загальні  положення 
 

            1.1. Умови прийому до комунального закладу «Костопільський ліцей-

інтернат  спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (далі 

– Ліцей-інтернат) розроблені відповідно до Положення про спеціалізований 

навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 листопада 1999 року № 2061,  ( в редакції  постанови 

Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019р. № 73, Статуту закладу, 

затвердженого Рішенням Рівненської обласної ради від 19.06.2019 року №1393. 

 1.2. Ліцей-інтернат є  закладом спеціалізованої освіти спортивного 

профілю із специфічними умовами навчання, який забезпечує здобуття учнями 

відповідно базової   та повної загальної середньої освіти  і поглиблену 

спортивну підготовку,  створює умови для розвитку їх індивідуальних  

здібностей  з метою досягнення високих  спортивних результатів та поповнення 

до національних збірних команд України з відповідних видів спорту: 

 - боротьба греко-римська; 

 - волейбол (дівчата); 

 - легка атлетика; 

 - футбол (дівчата); 

 - футбол (юнаки). 

1.3. Прийом дітей до Ліцею-інтернату здійснюється на конкурсній основі. 

          1.4. На вступ до Ліцею-інтернату мають право учні, які закінчили 7 клас 

закладу загальної середньої освіти, в окремих випадках 8, 9,10 класи. 

         1.5. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь спортивно-

обдаровані діти. 

1.6. Конкурсний відбір здійснюється на безоплатній основі. 

1.7. Випускники Ліцею-інтернату отримують: 

 - атестат про повну загальну середню освіту державного зразка; 

 - кваліфікаційну книжку спортсмена. 
 

2. Організація конкурсного відбору 
 

            2.1. Для проведення конкурсного відбору в Ліцеї-інтернаті створюється 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за 

погодженням ради Ліцею-інтернату. Головою приймальної комісії є директор 

або його заступник. До складу приймальної комісії залучається практичний 

психолог. 

    2.2. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі: 

     - заяви батьків або осіб, що їх замінюють з відповідними 

підтверджуючими документами; 

     - копії свідоцтва про народження; 

     - медичної довідки про дозвіл занять спортом; 

      - копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності 

учня з обраної спеціалізації та відображають його навчальні та спортивні 

досягнення; 

            - допускаються учні, які виконують спортивні вимоги до відповідної 

вікової групи, встановлені Типовим навчальним планом з видів спорту для 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженим 



Міністерством освіти і науки України від 01.07.2016 та Міністерством молоді 

та спорту України від 30.06.2016р. 

            2.3. Присутність батьків або осіб, які їх замінюють, під час конкурсного 

відбору – обов’язкова. 
 

3.Проведення конкурсного відбору 
 

    3.1.  Прийом документів здійснюється: 

      - з  05.08.2020р. по  16.08.2020р. з 9.00 до 17.00 (окрім вихідних). 

    3.2.  Етап вступних випробувань: 

      - 17.08.2020р. (згідно графіку). 

            3.3. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді 

протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й 

протоколи державної підсумкової атестації. 

            3.4.   Результати випробування оголошуються в той самий день. Списки 

вступників з результатами контрольних нормативів вивішуються у приміщенні 

навчального закладу для загального ознайомлення. 

            3.5. При однакових спортивних результатах переважне право на 

зарахування до Ліцею-інтернату мають: діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти, які мають дипломи, 

грамоти, інші документи, які підтверджують здібності учня з обраної 

спеціалізації та відображають його навчальні та спортивні досягнення тощо. 

            3.6. Діти, які хворіли, під час проведення конкурсу, зобов’язані подати 

медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних 

конкурсних випробуваннях, лише в межах установлених строків їх проведення. 

   3.7. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних 

причин, до наступних випробувань не допускаються. 
 

4.Порядок зарахування 
   

                   4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурсний відбір, 

зараховуються до Ліцею-інтернату наказом директора на підставі рішення 

приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після 

оголошення результатів конкурсу.    

                   4.2. На зарахування до Ліцею-інтернату мають право спортивно-

обдаровані діти, які проживають в Рівненській області (не менше 70% учнів, 

крім м.Костопіль) та діти з інших областей України. 

                   4.3. Переможці обласних, всеукраїнських спортивних змагань з 

відповідних видів спорту, які функціонують в ліцеї, зараховуються поза 

конкурсом. 

            4.4.    Для зарахування до Ліцею-інтернату подаються такі документи: 

                         -      заява батьків або осіб, що їх заміняють на ім’я директора; 

             -      копія свідоцтва про народження; 

              -      табель успішності, завірений навчальним закладом, де навчається 

дитина; 

             -      медична довідка (форма  0-86у); 

             -      картка профщеплень (форма 063/о); 



             -   акт обстеження матеріально-побутових умов, в яких проживає 

дитина; 

             -      копія ідентифікаційного номера; 

             -      довідка про склад сім’ї; 

                 -    особова справа учня закладу загальної середньої освіти, документ 

про наявний рівень освіти; 

                           -    в особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  дітей з багатодітних сімей, напівсиріт, малозабезпечених, а також 

дітей, батьки яких були учасниками бойових дій, учасниками АТО  та 

учасниками ліквідації наслідків  Чорнобильської катастрофи  повинні бути 

документи, що підтверджують їх статус. 

             4.5. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з 

рішенням конкурсної комісії, вони можуть звертатися до голови цієї комісії з 

апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів 

конкурсного відбору і розглядається протягом трьох днів  з дня її подання. Для 

розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої 

визначається навчальним закладом за погодженням з відповідним органом 

управління освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду 

апеляції забороняється. 

        4.6. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які 

подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу 

управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є 

остаточним. 

               4.7. Вступники, які не прийняті на навчання до Ліцею-інтернату за 

результатами вступних випробувань, рішенням приймальної комісії 

визначаються, як резерв кандидатів для зарахування до Ліцею-інтернату. 

            4.8. Діти, які без поважних причин не приступили до занять протягом           

10 днів від їх початку, відраховуються з Ліцею-інтернату. На звільнені місця 

може проводитись додаткове конкурсне приймання осіб з резерву кандидатів 

для зарахування, а також з числа осіб, що запрошені в Ліцей-інтернат на 

навчально-тренувальний збір  тривалістю до 7 днів, або тих учнів, які на 

обласних чи всеукраїнських змаганнях з відповідного виду спорту показали 

високі результати та не брали участь у конкурсному відборі. 

              4.9. Додаткове конкурсне приймання може відбуватись протягом 

навчального року  за наявності вакантних місць на спортивних відділеннях у 8-

11 класи. 

    4.10. На період вступних випробувань кандидати на навчання  житлом і 

харчуванням не забезпечуються. 

 Адреса приймальної комісії : 

35001, Рівненська область, Костопільський район, 

м. Костопіль, вул. Д.Галицького, 7 

Комунальний заклад «Костопільський  

ліцей-інтернат спортивного профілю 

ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради 

тел. (03657) 2-10-80 

    


