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1. Прийом учнів до Дніпропетровського обласного медичного ліцею- 
інтернату «Дніпро» здійснюється на конкурсній основі відповідно до Інструкції 
про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, 
колегіумів, спеціалізованим шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України №389 від 19.06.2003р., Положення медичного 
ліцею-інтернату про конкурсне приймання учнів, Статуту та колективного 
договору Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро». 

Конкурси для міських та сільських школярів окремі. 

2. План конкурсного прийому становить 75 осіб, з них - близько 25 осіб з 
сільської місцевості. Кількість учнів з сільських шкіл в конкурсі визначається за 
умов не менше як у 1,5 особи на місце. 

3. Для участі у конкурсі надаються такі документи: 
> заяву батьків, або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора ліцею; 
> табель успішності або свідоцтво про базову загальну середню освіту; 
> характеристику учня; 
> копію свідоцтва про народження; 
> довідку з місця проживання та склад сім'ї; 
> шість фотокарток 3x4 см; 
> медичну довідка форми № 086-О з висновком лікаря про відсутність 

протипоказань підвищеним навчальним навантаженням; 
> карту профілактичних щеплень форми № ОбЗ/о. 

4. Документи приймають від учнів, мешканців Дніпропетровської області, 
які за підсумками року мають достатній та високий рівень навчальних досягнень. 

5. Конкурсне випробування, в обсязі програм середньої загальноосвітньої 
школи з поглибленим вивченням дисциплін природничого напрямку у вигляді 
письмового профільного тестування з питань біології, хімії, фізики, математики та 
української мови (диктант) здійснюється у два етапи: попередній - 20 травня 
2017р. та завершальний - 18 серпня 2017р. 

6. Підсумки конкурсу підводяться на засіданнях конкурсної комісії, на яких 
визначаються учасники конкурсу, яким надаються рекомендації до зарахування. 
Окремим категоріям учнів надаються пільги у конкурсному прийманні до ліцею 
(додаток до Правил). 

7. Учні зараховуються в ліцей наказом директора, що видається на підставі 
рішення конкурсної комісії. 

8. Медичному ліцею-інтернату надається право зараховувати до ліцею до 
20% учнів понад встановлену чисельність набору. 

9. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 
днів після початку навчального року, відраховуються з навчально-виховного 
закладу. 
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Додаток 
до Правил конкурсного приймання 
учнів медичного ліцею «Дніпро» в 

2017 році 

Запровадження особливих (пільгових) умов конкурсу 

1 Для окремих категорій учнів, які визначає педагогічна рада ліцею, можуть 
бути запроваджені особливі (пільгові) умови конкурсу: 

1.1) призери ІІ-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІ-ІІІ етапів 

захисту учнівських робіт МАН з профільних предметів у поточному навчальному 

році; 

1.2) кращі слухачі підготовчих курсів медичного ліцею «Дніпро»; 

1.3) учні 9-х класів із шкіл міст і сіл Дніпропетровської області, які виявили 

найкращі результати на олімпіаді з профільних предметів (хімії та біології), що 

проводиться на базі медичного ліцею «Дніпро» з метою пошуку обдарованих 

учнів. 

1.4) випускники 9-х класів медичного ліцею «Дніпро», які за результатами 

навчання рекомендовані рішенням педради до переведення в 10-й клас ліцею без 

конкурсних випробувань. 

2. З категоріями учнів, зазначеними у п.1.1, 1.2, 1.3, передбачено проведення - 

співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не отримує рекомендації до 

зарахування, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних підставах. 
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