
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію проведення відбіркових турів  

для комплектування контингенту учнів ліцею 

на 2022/2023 навчальний рік 
 

На виконання Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи,  

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних, комунальних 

наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12.12.2019 № 1553, Статуту ліцею, згідно з Правилами 

конкурсного прийому в ліцей та з метою створення сприятливих умов для навчання 

талановитої обдарованої молоді, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити перспективну мережу класів на 2022/2023 н.р.: 

8-1 – 30 учнів 

8-2 – 30 учнів 

9-1 – 33 учня 

9-2 – 32 учня 

10-1 – 34 учнів 

10-2 – 34 учнів 

11-1 – 30 учнів 

11-2 – 31 учень 

                                                   Всього: 8 класів (254 учня) 

2. Здійснити конкурсний набір у 8-мі класи, не перебільшуючи норми 

наповнюваності класів. 

3. Провести відбіркові тури для комплектування контингенту учнів ліцею: 

- І тур – 14 травня; 

- ІІ тур - 04 червня. 

4. Оголосити прийом заяв на участь у вступних випробуваннях з 01.11.2021 по 

15.04.2022 (не менше, ніж за 20 робочих днів до вступного випробування). 

5. Затвердити конкурсну комісію у складі: 

- голова комісії – Новохатна Д.А., директор ліцею; 

- члени комісії: 

- Богуславська Т.О, заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Хоменко О.М., учитель української мови; 

- Дідорчук Т.М., учитель математики; 

- Доценко В.В., декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин 

Університету митної справи та фінансів; 
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- Сурда О.В., практичний психолог; 

- Смирнова Л.О., секретар. 

6. Конкурсній комісії: 

6.1. Підготувати завдання з математики та української мови. 

Відповідальний: Богуславська Т.О. 

6.2. Забезпечити абітурієнтів аркушами  для виконання завдань. 

Відповідальний: Смирнова Л.О. 

6.3. Оприлюднити на сайті ліцею інформацію про конкурсний набір учнів.  

Відповідальний: Смирнова Л.О. 

6.4. Тримати на суворому контролі копії відповідного документа про освіту (табель 

навчальних досягнень за І семестр поточного року або за навчальний рік попереднього 

класу), відповідність оцінок у контрольних роботах вступників та протоколах. 

6.5. Підсумки відбіркових турів оголосити через 3 дні після проведення конкурсних 

випробувань. 

7.  Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей 

наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради                                                    Дарія НОВОХАТНА 

 

 

 

 

 


