МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Д иректор Д епартаменту освіти
І ^ Й ^ Щ ^ & йської обласної

Н аказом П ервом айського
індустріально-педагогічного
коледж у від 29.11.2018 № 212

ПРАВИЛА
прииому на навчання
до Первомайського індустріальнопедагогічного коледжу для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»
на 2019 рік

м. Рубіж не

2.4. Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання,
матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,
працевлаштування після закінчення закладу освіти;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Коледжу,
оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Коледжу доводяться до відома вступників через
офіційний \УеЬ-сайт Коледжу (ірсрт.іп.иа), інформаційні стенди приймальної комісії
та засоби масової інформації.
2.6. Згідно з наявною ліцензією Коледж оголошує прийом на навчання для
здобуття професій, вказаних у Додатку 1.
Коледж проводить професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації за
професіями, вказаними у Додатку 2.
2.7. Строки проведення прийому документів:
початок прийому заяв та документів:

15 червня 2019 року;

закінчення прийому заяв та документів:

30 серпня 2019 року.

2.8. Зарахування вступників на навчання відбувається не пізніше 31 серпня
2019 року.
2.9. Порядок роботи приймальної комісії:
з понеділка по п'ятницю - з 800 до 1600;
субота - з 800 до 1400;
неділя - вихідний.
2.10. Професії, за якими здійснюється підготовка в Коледжі, не потребують
додаткового медичного огляду.
2.11. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу,
надання місць у гуртожитку гарантовано.

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Коледжу, вказуючи обрану
професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
документ про освіту (оригінал);
веди ч н у довідку за формою 086/о;
6 фотокарток розміром 3 x 4 см;
ідентифікаційний код;
копії документів, що дають право на пільги до вступу до Коледжу (за наявності).
3.2. Вступники пред'являють особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог
статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»);
свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта;
інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ
4.1. Прийом до Коледжу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на
навчання за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню
освіту.
4.2. Якщо кілька вступників мають однаковий конкурсний бал, то при
конкурсному відборі враховуються бали з профільних дисциплін зі свідоцтва про
базову загальну середню освіту;
для осіб, які вступають на навчання для здобуття професії 5122 Кухар. 7412
Кондитер, - з хімії;
для осіб, які вступають на навчання для здобуття професії 4113 Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення, - з математики.
4.3. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому
документів.
4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації
здійснюється без проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок.

V. ЗАРАХУВАННЯ
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» надано таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа
віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05
квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
(зі змінами);
діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією,
відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право,
у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надано таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань,
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових
обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі
подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули
під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від
21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво
про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для
яких вищезазначені дисципліни є профільними;
особи, які вступають до Коледжу за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна
комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що
рекомендовані до зарахування на навчання до Коледжу.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний
строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

Апеляції щодо результатів конкурсного відбору розглядаються апеляційною комісією
Коледжу, робота якої регламентується Положенням про апеляційну комісію Коледжу.
5.5. Зарахування до Коледжу здійснюється наказом в.о. директора Коледжу.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Коледжу може супроводжуватись
укладанням договору між Коледжем, замовником робітничих кадрів (підприємством,
організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання
та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до Коледжу на навчання за рахунок видатків з місцевого
бюджету здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів
від дня їх початку, відраховуються з Коледжу. На звільнені місця може проводитися
зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не
були зараховані.
При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій
Коледж може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до Коледжу, а також тим, які без поважних причин
не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів
з дня прийняття рішення.
6.3. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється Міністерством
освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної
адміністрації.

В.о. директора Первомайського
індустріально-педагогічного коледжу

Д.М. Себко

