
Протокол № 8 
Засідання педагогічної ради ліцею-інтернату 

Від 09 червня 2022 р. 
Присутні: педагогічні працівники (онлайн). 

Порядок денний: 
1. Про переведення ліцеїстів 10-го класу. 

Доповідачі: заступник директора з НВР Чумак В.М., 
класний керівник 10-го класу Мільовська B.J1. (до 3 хв.) 

,2. Про хід вступної кампанії у 2022 році. 
Доповідач: заступник директора з НВР Чумак В.М. 

(до З хв.) 
3. Про внесення змін у Порядок зарахування, відрахування та переведення 
ліцеїстів до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату 
Чернівецької міської ради. 

Доповідач: т.в.о. директора ліцею-інтернату Чумак В.М. (до 10 хв.) 
4. Про проведення вступних випробувань у 2022 році. 

Доповідач: т.в.о директора В.М.Чумак (до 5 хв.) 

1. СЛУХАЛИ: 
1.1 Заступника з НВР Чумака В.М., який доповів про Порядок зарахування, 
відрахування та переведення ліцеїстів до Чернівецького військово-спортивного ліцею-
інтернату Чернівецької міської ради від 30.03.2022 р. (протокол № 7), за яким до 9-11 -х 
класів переводяться всі ліцеїсти відповідно 8-10-го класів ліцею-інтернату, 
які не виявили намір припинити навчання в закладі і не були відраховані або 
переведені до іншого закладу освіти. 

1.2 Мільовську В.Л. - класного керівника 10 класу про результати 
навчальних досягнень ліцеїстів за 2021/2022 навчальний рік. Усі ліцеїсти 10-
го класу з усіх предметів атестовані. 

ВИРІШИЛИ: 
1.3. Перевести 23 ліцеїстів 10 класу до 11-го класу. Список додається. 
Проголосували: одноголосно. 

1. Бідолах Роман 
2. Бринзей Даніелла 
3. Бузинський Олександр 
4. Ватрич Михайло 
5. Григоряк Андрій 
6. Губчук Михайло 
7. Диба Валентин 
8. Диба Станіслав 
9. Дребот Арсен 
10. Зозуля Василь 
11. Калинюк Степан 



12. Коваленко Костянтин 
13. Мишенюк Іван 
14. Лобанова Олександра 
15. Натолочений Михайло 
16. Николайчук Юрій 
17. Осіпов Артем 
18. Панько Дар'я 
19. Радченко Ангеліна 
20. Семенюк Дарія 
21. Унгурян Анжела 
22. Том'юк Богдан 
23. Якименчук Юліан 

2. СЛУХАЛИ: 
2.1. Заступника директора з НВР Чумака В.М. про хід вступної кампанії до 
ліцею-інтернату станом на 09.06.2022 р. З 10.05.2022 р. по 09.06.2022 р. до 
закладу було подано наступну кількість заяв: 
- до 8-го класу - 10 заяв; 
- до 9-класу - 12 заяв; 
- до 10-го класу 27 заяв. 

ВИРІШИЛИ: 
2.2. Продовжити прийом документів для вступу у заклад до 10 серпня 2022 
року. 
3. СЛУХАЛИ: 
3.1. Т.в.о. директора ліцею-інтернату Чумака В.М. про внесення змін до 
Порядку зарахування, відрахування та переведення ліцеїстів до 
Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату від ЗО березня 2022 р. 
у зв'язку з метою повноцінного формування мережі класів на 2022/2023 н.р. 
враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2022 р. 
№ 438 "Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої 
освіти в умовах воєнного стану в Україні". 
ВИРІШИЛИ: 
3.2. Продовжити прийом документів для вступу у заклад до 10 серпня 2022 
року. 
3.3. Конкурсний відбір завершити не пізніше 15 серпня 2022 р. 
4. СЛУХАЛИ: 
4.1. Т.в.о. директора ліцею-інтернату Чумака В.М. про організацію та 
проведення вступних випробувань у червні місяці. Відповідно до наказу 
МОНУ від 13 травня 2022 р. № 438 "Про деякі питання зарахування до 
закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні", 
пункту 1 підпункт 2 керівникам закладів загальної середньої освіти 
забезпечити проведення конкурсних випробувань до 5-11 класів закладів 
загальної середньої освіти (у випадку їх проведення) у найбільш безпечній 
для дітей формі (з використанням цифрових технологій). 



ВИРІШИЛИ: 
4.2. Вступні випробування з української мови, математики, психологічні 
тести у 10-й клас провести у дистанційній формі: 
- українська мова - початок у 10.00 год. 
- математика - початок у 12.00 год. 
- психологічні тести провести 17 червня 2022 р. о 10.00 год. 
4.3. Вступні випробування з фізичної культури та співбесіду у 10-й клас 
провести 21 червня 2022 р. в очному режимі з дотриманням всіх заходів 
безпеки: 
- фізична культура - початок о 10.15 год. 
- співбесіда, заміри військової форми - початок о 12.00 год. 
4.4. Заступнику директора з НВР Чумаку В.М. та соціальному педагогу 
Іванюку Р.Я. до 15 червня 2022 р. створити вайбергрупи абітурієнтів 10-го 
класу відповідно до поданих документів. 
4.5. Молодшій медичній сестрі БрикінЩ Т.І. до 21 червня 2022 р. 
проаналізувати стан здоров'я 
документів. 

Голова педагогічно 

Секретар педагогічної ради 

основі поданих медичних 

Віталій ЧУМАК 

Віоріка МІЛЬОВСЬКА 
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