
Особливі умови порядку вступу до  

КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» у 2022 році  

в умовах війни та подолання її наслідків 

 

Шановні майбутні ліцеїсти, ліцеїстки та їх батьки! 

У зв’язку з військовою агресією Росії проти народу України, враховуючи 

вимоги військового стану, вступна кампанія буде проводитись за спрощеною 

процедурою – дистанційно і з максимальною цифровізацією. Отже, для того, щоб 

взяти участь у конкурсному прийманні, треба зробити два кроки. 

1. Надіслати на електронну пошту pravoohoroneclicej2022@gmail.com заяву 

батьків – набрану на комп’ютері або написану власноруч (бланк анкети 

розташований нижче). 

2. Пройти тестування з української мови, історії України, математики та 

англійської мови. 

Приклади тестів представлені на сайті. 

Орієнтовно вступні випробування відбудуться у серпні 2022 року. 

Повідомлення про по початок і процедуру випробувань буде розміщено на сайті 

ліцею за два місяці до їх проведення. 

Слідкуйте за інформацією на нашому сайті та у групі «Ліцей 

Правоохоронець» у мережі Фейсбук 

 (https://www.facebook.com/groups/1629093300497392/). 

 

Бережіть себе! Бажаємо усім спокійних днів та ночей; сумісно очікуємо на 

нашу перемогу у найближчий час! 

 

З повагою,  

Начальник КЗ ХЛПВФП  

«Правоохоронець»       Аліса ДЕРБЕНЬОВА 

 

 

  

mailto:pravoohoroneclicej2022@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1629093300497392/


Начальнику  Комунального 

закладу «Харківський ліцей з посиленою  

військово-фізичною підготовкою 

“Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

Дербеньовій А.Г.  

 ___________________________________   
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з 

батьків дитини)  

який (яка) зареєстрований за адресою: 

 ___________________________________   
(адреса фактичного місця проживання)  

 ___________________________________  

 

Контактний телефон:  

 ___________________________________  

Адреса електронної поштової скриньки:  

 ___________________________________  

 

ЗАЯВА 

про зарахування 

 

Прошу зарахувати  ______________________________________________  
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)  

до _____ класу, який (яка) фактично проживає (перебуває) за адресою 

____________________________________________________________________ 

на денну форму здобуття освіти.  

Повідомляю про:  

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити)

 ___________________________________________________________________ ; 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні 

(потрібне підкреслити) ________________________________________________ ; 
                                   (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри) 

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти  _______________________  

  ___________________________________________________________________ ; 
(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти) 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому 

процесі: так/ні (потрібне підкреслити);  

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього 

процесу: ____________________________________________________________ . 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у 

наданих до заяви документах. 

 

______________ 
(дата) 

___________________ 
(підпис) 

 


