
 

Нововодолазький ліцей 

Нововодолазької селищної ради 

 

НАКАЗ  

 

01.03.2018                                                                                                        № 78 

 

Про створення приймальної комісії  

для прийому учнів до 10 класу   

Нововодолазького ліцею  

Нововодолазької селищної ради 

на конкурсній основі 

 

   

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»,  

відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, 

вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-

інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

19.06.2003 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

04.07.2003 року за № 547/7868, зі змінами, внесеними наказом Мiнiстерства 

освiти i науки України вiд 19.09.2014 №1060,  Статуту ліцею,  Положення про  

порядок конкурсного приймання учнів до Нововодолазького ліцею 

Нововодолазької селищної ради,  Правил конкурсного приймання до  

Нововодолазького ліцею Нововодолазької селищної ради, що схвалені на 

спільному засіданні педагогічної ради та ради ліцею (протокол №03 від 

23.02.2018) для проведення конкурсного набору до 10 класу  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.    Створити приймальну комісію строком на один рік в такому складі: 

 



Голова приймальної комісії:  

Коваленко О.В.– директор ліцею; 

Заступник голови приймальної комісії: 

Тиндик О.О., заступник директора з навчальної роботи. 

Відповідальний секретар – Груба В.В. 

Члени приймальної комісії: 

Коваль О.В., заступник директора з виховної  роботи; 

Ляшенко В.М., практичний психолог; 

Собакарь Н.О., учитель української мови та літератури; 

Сосновська С.А., голова ради ліцею (за згодою). 

2. Тиндик О.О., заступнику голови приймальної комісії: 

2.1.  Забезпечити розміщення  оголошення про конкурсне приймання у 

засобах масової інформації та на сайті Нововодолазького ліцею 

                                                                                                  До 01.04.2018 

2.2. Створити предметні комісії для проведення конкурсних 

випробувань. 

2.3. Скласти графік проведення конкурсного приймання до 10 класу. 

2.4. Підготувати і розташувати у ліцеї стенд, де розмістити оголошення 

про конкурсне приймання з усіма необхідними для ознайомлення матеріалами  

(Правилами конкурсного приймання,  оголошенням про терміни проведення 

конкурсних випробувань). 

                                                                                                   До 06.04.2018 

3. Під час проведення конкурсу суворо дотримуватися Положення про 

порядок конкурсного приймання до Нововодолазького ліцею. 

                                                                           Червень, серпень 2018 року 

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

                                               
 

Директор ліцею                    О.В.Коваленко 

З наказом від 01.03.2018 №78 ознайомлені: 

Тиндик О.О. _________ 

Коваль О.В. _________ 



Собакарь Н.О.  _________ 

Ляшенко В.М. _________ 

Груба В.В.  _________ 

Сосновська С.А. _________ 

 


