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ПРАВИЛА
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лщею торпвл1 та ресторанного cepeicy у 2019 poni
I. Загальна частина
1.1. Правила прийому розроблен1 вщповщно до Типових правил прийому до
професшно-техшчних навчальних заклад1в УкраУни (наказ Мшютерства
осв1ти i науки Укра'ши вщ 14 травня 2013 року № 499 13 зм1нами)
1.2. Правила прийому до лщею на наступний календарний piK розробляюгься
вщповщно до законодавства Укра'ши, у тому числ1 Типових правил,
затверджених наказом Мшютерства осв1ти i науки Укра'ши вщ 14 травня
2013 року № 499 та затверджуються директором лщею за погодженням з
Департаментом освгги i науки МиколаУвськоУ обласноТ державноТ
адмшютрацй' не п1зн1ше 01 грудня поточного року.
1.2. До лщею приймаються громадяни Укра'ши, особи без громадянства, що
перебувають в УкраУш на законних пщставах.
1.3. Громадяни УкраУни мають piBHi права на здобуття професшноУ (професшнотехшчноУ) осв1ти вщповщно до сво'Ух зд1бностей i нахшпв незалежно в1д
нашональносД, раси, стат1, соц1ального i майнового стану, свНоглядних i
полНичних переконань, ставлення до релшй', в1росповщання, стану здоров’я,
м1сця проживания та шших обставин.
Особи без громадянства, що перебувають в Укра'пп на законних
пщставах, користуються правом на здобуття професшноУ (професшнотехшчно'У) осв1ти нар1вш з громадянами УкраУни.
Особа, яку визнано б1женцем або особою, яка потребуе додаткового
захисту, мае р1вне з громадянами УкраУни право на освНу.
Обмеження допускаються за вшовими та медичними показниками, а
також показниками професшноУ придатност1, що визначаюгься Каб1нетом
М1н1стр1в УкраУни.
1.4. Прийом до лщею здшснюеться для пщготовки за денною формою навчання
за осв1тньо-квал1ф1кацшним р1внем «квал1ф1кований робДник».
Учн1 лщею, як1 мають базову загальну середню освщу, одночасно з
набуттям професй' здобувають повну загальну середню освДу в веч1рн1й
школь
1.5. Прийом громадян на первинну професшну пщготовку зд1йснюеться за
рахунок видатюв м1сцевого бюджету на умовах репонального замовлення у
професшних (профес1йно - техн1чних) навчальних закладах державноУ та
комунально'У власност1.
1.6. Прийом громадян понад репональне замовлення, а також перепщготовка та
гйдвищення квал1ф1кац1У зд1йснюються за рахунок конгпв ф1зичних i
юридичних oci6.
II. Приймальна KOMicia

2.1. Прийом до лщею здшснюе приймальна ком1с1я.
2.2. Очолюе приймальну ком1с1ю директор лщею, який своУм наказом
визначае та затверджуе персональний склад i порядок и роботи.
2.3. Приймальна ком1с1я:
- оргашзовуе прийом заяв та докумештв;
- проводить з вступниками бесщи з питань вибору професй', умов навчання,
матер1ального забезпечення та забезпечення особливого сощального
захисту учшв, слухач1в, наступного працевлаштування;
- приймае piuieHHH щодо oci6, рекомендованих до зарахування до лщею,
оформляе протокол та оголошуе вщповщш списки oci6;
- оргашзовуе роботу щодо комплектування навчальних труп з урахуванням
зд1бностей i нахюпв, вшу, стану здоров’я та професшноУ придатносп
вступниюв;
- BHpimye шип питания, пов’язаш з прийомом.
2.4. МиколаУвський професшний лщей торпвл1 та ресторанного сервюу у 2019
рощ плануе здшснення прийому учн1в для навчання з професш:

2.5. Правила прийому до лщею доводяться до вщома вступниюв через засоби
масовоУ шформащУ та шформацшш стенди i мають обумовлювати:
- перелш професш зпдно з отриманою лщенз1ею;
- вимоги щодо освНнього р1вня вступниюв за кожною профеПею;
- плановаш обсяги прийому, освиш та осв1тньо-квал1фшащйш р1вш
випускник1в, строк навчання за профеПями;
- форми та ступнев1сть навчання;
- порядок i форми вступних випробувань;
- порядок зарахування на вщповщну форму навчання та порядок зарахування
вступниюв, яю мають однаковий конкурсний бал;
- порядок роботи приймальноУ KOMicii (дн! тижня та години).
2.6. Графш роботи приймальноУ KOMicii:
- щоденно з понедглка по п’ятницю з 8 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв.
2.7. Строки проведения прийому на навчання встановлюються з 01 червня по
25 серпня.
Перелш професш зпдно лщенз1У - АЕ № 527178 вщ 09.09.2014 р.
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III. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до лщею i3 зазначенням
обраноУ профес1У, м1сця проживания, до якоТ додають:
- документ про осв1ту (орипнал);
- медичну довщку за формою, установленою чинним законодавством
(орипнал ф.086-о з зазначенням придатност1 до даноУ профеаУ);
- 6 фотокарток розм1ром 3x4 см;
- Konii документ1в, що дають право на пшьги до вступу в навчальний
заклад.
Вступники пред’являють особисто документ, що посвщчуе особу га
громадянство (паспорт громадянина УкраУни, в1йськовий квиток або
посвщчення про приписку (вщповщно до вимог статт1 14 Закону УкраУни
“Про вшськовий обов'язок i в1йськову службу»), св1доцтво про народження
- для oci6, як1 за в1ком не мають паспорта, або шший документ, який
засвщчуе особу i громадянство.
3.2. Особи, як1 направлен! на навчання шдприемствами, установами,
оргашзащями, додають до заяви про вступ вщповщний документ.
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IV. Умови прийому
4.1. Прийом до лщею проводиться шляхом конкурсного вщбору вступник1в на
навчання:
- за результатами сшвбесщи;
- за результатами середнього бала свщоцтва про базову загальну середню
осв1ту або середнього бала атестата про повну загальну середню осв1ту .
4.2. Сшвбесща проводиться за графшом, який доводиться до вщома вступник1в.
4.3. Конкурсний вщб1р може проводитися поетапно протягом усього перюду
прийому документ1в.
4.4. Прийом слухач1в на переп1дготовку або гйдвищення квашфшащУ може
зд1йснюватися шляхом вхщного контролю знань, умшь та навичок
вщповщно до CTarri 14 Закону УкраУни «Про професшно-техшчну освггу».
V.Зарахування
5.1. Зараховуються до лщею поза конкурсом:
- особи, яким вщповщно до Закону УкраУни «Про статус ветерашв вшни,
гарантй' Ух соц1ального захисту» надано таке право;
- д1ти-сироти та д1ти, позбавлен1 батьювського п!клування, а також особи з
Ух числа в1ком в1д 18 до 23 рок!в, вщповщно до постанови Кабшету
М1н1стр1в УкраУни вщ 05 кв1тня 1994 року №226 «Про полшшення
виховання, навчання, сощального захисту та матер1ального забезпечення
д1тей - сир1т i д1тей, позбавлених батьювського п1клування» (з1 зм1нами);
- дитини з швалщнютю та особи з швалщшстю, яким не протипоказане
навчання за обраними спец1альностями, вщповщно до стати 22 Закону
УкраУни «Про основи сощально'У захищеност1 швалщ!в в УкраУн1»;
- особи, яким Законом УкраУни «Про статус i сощальний захист громадян,
як1 постраждали внаслщок ЧорнобильськоУ катастрофи» надане таке
право;
- особи, яким вщповщно до Закону УкраУни «Про пщвищення престижносп
шахтарськоУ пращ» надане таке право;
- д1ти в!йськовослужбовц1в Збройних Сил УкраУни, шших вшськових
формувань, пращвниюв правоохоронних орган1в, як1 загинули пщ час
виконання службових обов’язюв, на м1сця, забезпечен1 державним
замовленням. Вступники у цьому раз1 подають вщповщний документ про
те що батько (мати) визнаш такими, що загинули пщ час виконання
службових обов’язюв, в1дповщно до Указу Президента УкраУни вщ 21
лютого 2002 року №157 «Про додатков1 заходи щодо посилення турбоги
про захисниюв ВНчизни, Ух правового i сощального захисту, полшшення
вшськово-патрютичного виховання молодо»
5.2. Першочергово зараховуються за шших р1вних умов:
- випускники загальноосв!тнього навчального закладу III ступеня,
нагороджеш золотою (ср1бною) медаллю;
- випускники загальноосв1тнього навчального закладу II ступеня, яю мають
Свщоцтво про базову загальну середню осв1ту з вщзнакою;
5

- учасники м1жнародних, завершального етапу ВсеукраУнських учшвських
ол!мшад, KOHKypciB з дисциплш за умови, якщо вони вступають за
професлями, для яких вищезазначеш дисциплши е профшьними;
- особи, яю вступають за цшьовим направлениям на навчання.
5.3. Не шзшше шж через 5 дшв шсля заюнчення конкурсного вщбору
приймальна комкля приймае р!шення, оформляе протокол та оголошуе
список oci6, що рекомендован! до зарахування на навчання до лщею за
обраною формою навчання.
5.4. У pa3i оскарження результате конкурсного вщбору вступник у триденний
строк теля lx оголошення подае вщповщну заяву на !м’я голови
приймальноУ KOMicii'.
5.5. Зарахування до лщею здшснюеться наказом директора.
5.6. ГПсля конкурсного вщбору зарахування до лщею може супроводжуватись
укладанням договору м!ж навчальним закладом, замовником робпничих
кадр1в (пщприемством, оргашзащею тощо) i випускником
(для неповнолпшх - його батьками) про навчання та подальше
працевлашту вання.
5.7. Зарахування до лщею на навчання за рахунок видатюв з мюцевого бюджету
на умовах репонального замовлення, здшснюеться в межах затвердженого
репонального замовлення.
VI. Прикшцев1 положения
6.1. Зазначений порядок прийому документе з подальшим зарахуванням
поширюеться на вступниюв, яю не мають базовоУ загально!' середньоУ
осв1ти i подають довщку про навчання в основн!й середнш
загальноосв1тн1й школ!.
6.2. Особи, як! без поважних причин не приступили до занять протягом
10 дшв вщ дня Ух початку, в1драховуються з л1цею. На зв!льнен! мюця
може проводитися додаткове зарахування за конкурсом oci6, як1 пройшли
вступи! випробування, але не були зараховант При невиконанн!
репонального замовлення на прийом з окремих професш лщей може
проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, як! не зараховаш до лщею, а також тим, як! без поважних причин
не приступили до занять, повертаються документа не шзшше шж
протягом п’яти дшв з дня прийняття ршення.
6.4. Матер1али, яю заевщчують результата вступних випробувань,
збершаються протягом одного року, а попм знищуються, про що
складаеться вщповщний акт.
6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до МПЛТРС здшснюеться
департаментом oceira ! науки МиколаУвськоУ облдержадм!н!страц!У
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