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I. Загальна частина
Правила прийому до ,Щержавного професiйно - технiчного навч€tльного закладу

,,Рокитнянський професiйний лiцей" (далi - Правила прийому) розробленi на ocHoBi Типових
правил прийому до професiйних ( професiйно-технiчних) закладiв освiти, Закону Украiни
< Про ocBiTy>, затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 14 травня 201З

року J\b 499 та зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 29 травня 2013 року за
Nр 82З123З55, Статlту лiцею.

1.1. !о державного професiйно - технiчного навчального закпаду ,,Рокитнянський
професiйний лiцей" (далi - лiцей) приймаються громадяни Украiни та особи без громадянст-
ва, що перебувають в YKpaiHi на законних пiдставах.

1,2. Громадяни Украiни мають piBHi права на здобуття професiйноi (професiйно-
технiчноi) оовiти вiдповiдно до своiх здiбностей i нахилiв незалежно вiд Ёацiона,тьностi, ра-
си, cTaTi, соцiального i майнового стану, свiтоглядних i полiтиtlних переконань, ставлення до

релiгii, вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця проживання та iнших обставин.
Особи без громадянства здобуваrоть професiйну (професiйно-технiчну) ocBiTy вiдпо-

вiдно до чинного законодавства Украiни.
Особа, яку визнаяо бiженцем або особою, яка потребуе додаткового захисту, мас piBHe

з громадянами Украiни право на ocBiTy.
Обмеження допускаються за медичними та вiковими показника}dи, а також показни-

ками професiйноТ придатностi, що визначаються Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.
1.3. Прийом громадян до лiцею здiйснюсться для здобуття професiй за ocBiTHbo-

кваrriфiкацiйним рiвнём квалiфiкований робiтник,
1.4. Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку здiйснюеться за регiональ-

Еим замовленням, за кошти обласного / державного бюджету з пiдготовки квалiфiкованих

робiтникiв у закладах освiти державноi форми власностi. Прийом громадян понад заIdовлен-
ня на пiдготовку робiтничих кадрiв, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiТ здiйсцюють-
ся за рахунок коштiв фiзичних, юридичних осiб.

II. Приймальна комiсiя
2.1, Прийом до лiцею здiйснюе приймальна комiсiя.
2.2. Очолюе,прийма-ltьну KoMicito директор лiцею, який cBoiM наказом визначае та за-

тверджуе персональний склад KoMicii i порядок Гi роботи.



2.3, Приймrtльна KoMicИ:
- органiзовуе прийом заrIв та документiв;
- проводить зi вступником бесiди з питань вибору професiТ, умов навч€шня, матерiа.rrьного

забезпеченнJ{ та забезпечення особливого соцiального захисту 1"rHiB, слухачiв, rrрацевлашТУ-

BaHHrI пiсля закiнченrrя закJIаду освiти;
- органiзовус та координуе пiдготовку та проведення спiвбесiди;
- приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахуваннrI до лiцею, оформrrяе

протокол та оголошуе вiдповiднi списки осiб;
- органiзовуе роботу щодо комплектуваIIшI навчЕ}JIънLгх груп з ypaxyBaнHшr здiбностей

i нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноi придатностi вступникiв;
- аналiзуе та узагzuшIюе iнформацiю щодо здiйсненrrя працiвrппсаlли закJIаду освiти

професiftrоi орiентацii ЕчюеленЕя на пi,щотовку та отримашuI робiтrrичоi професii у лiцеi;
- приймае рiшенrrя про дошуск до участi у спiвбесiдi;
- вирiшуе iншi питання, пов'язанi з прийомом.
2.4.Правила прийому ло лiцею доводяться до вiдома вступникiв через засоби масовоi

iнформацii , iнформацiйний стенд та WеЬ-сайт лiцею.
2.5. Строк повIIоважень приймальноi KoMicii - один календарний piK.

2.6.У 2021 рошi лiцей здiйснюе прийом ушiв та слухачiв дrrя нчIвчаЕIIя за такими
професiями:

7133 Штукар
Код за Д{ 003:2010 та назва професii 7132 Плиточник-лицювальний

Лiцензований обсяг-б0

Освiтнiй piBeHb вступника _ь_ryр_uз_:зк*I1_9__е_р9_дц__о_91ц?_:ý9?ртуоI_д9.._9I1т_у__р_9ý9_тI
обсяги прийому 25 осiб

та освiтньо-квалiфiкацiйний КвалiфiкованIй робiтниквигryскЕика

кацiя випускника
Шryкаryр 3-го розрялу. Плиточrпrк-лIдцоваJБник З-го розря.ry.

epMiH навчання за 3 роки
а навчаннJI ,Щенна

мови нzlвчilнIUI

Сmаmь: чоловiчао жiноча i Сmаmь: чоловiча, жiноча iСmаmь: чоловiча, жiноча
обмеэкенttя меDuчнi аблtеrtсення обмеекення
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навчаннrI_неменше 16рокЬ i навrа"о-неменше 16poKiB iнавчшня-неменше lброкЬ

Код за ДК 003:2010 та назва професii
5122 Кчхар

7412 Кондитер
Лiцензований обсяг-60

йртй;Бr;;;; Базова загаlшm середrя ocBiTa. Без вtдцог до стажу роботи
пданованi обсяги 25 осiб

iтнiй та освiтньо-ква.ltiфiкацiйний
Квалiфiкований робiтник

рlвень випускника
Квалiфiкацiя виIц/скника Ку"ар З-го розряду. Кондитер З-го розря.ry

riавчшrrrя за професiями
]__р___о_5g__-__-_--_

Форма назчшrтrя Ей;
Регiона:rьне замовленнrl на пiдготовку робiтничих

Кондитер

пiсля закiнчення TepMiHy навчаннrl - не

rппе 16 poKiB менше 17 poKiB

i чоловlча, жlноча ; чоловiчао жiноча
обмеlсення обмемсення



за ЩК 003:2010 та назва професii
оператор комп'ютеDного наборч
облiковець з DесстDацii бчхгалтерських даних

4112
4l2\

Лiцензова-
ний обсяг-30

Освiтнiй piBeHb всгупника Базова заItuьна середц ocBiTa. Без вrшrог до стажу
роботи
20 осiб

Квалiф iкований робiтrп,rк
-.-*-бйilйр ;й;ъ;ъъйБйtйi;ii категорii. ОблiковеIр з реест-

р q_ц: _0уgзд::р g"тg д3_Iк:
3 роки

,Щеrша
Регiонапьне зilмовлецня на пiдготовку робiтничlл< кадрiв

Оператор комп'ютерного пабору Облiковець з реестрацii бргалтерських
даних.

пiсля закiнчеrпrя TepMiHy навчанIuI - не пiсля закiнчення TepMiHy навчанIuI - не ме-
l8 рокЬtтше 18 рокЬ

., чоловlча, жlноча

Плановшli обсяги прийому
та освiтньо-кваrriфiкачiйний

виIIускника

Квалiфiкацiя випускника

9_р_Yi}_I3_р:l1у__:з_lр__о_ф*е9_Yуз_
IItlвчalнIя

мови навчаЕня

меdачнi обмеuсення
Сmаmь: чоловiча, жiноча
меluчнi обмеilсення

за,[Ш 003:2010 та назва професii 7124 Столяр будiвельний

Щ____Р_чр_gr_qrц_ц_ц_д9_р__е_в--99__q_р__о__б_цg_х--_в.._е_р_9f 1TiB

Планованi обсяги прийому

piBeHb вступника

Освiтнiй та освiтньо-кваrriфiкацiйний
. Ifu а.тliфiковашrй робiтникв

Ква.пiф iкацiя виIIускrrика

iH навчшrня за професiями

Столяр булiвельний -3розряд .Верстатrшк деревообробнIо( верс-
татЬ - 3 розряд

3 роки
навчtlння ,Щешrа

мови н€lвчttнЕя Замовлення на пiдготовку робiтничшr калрЬ

столяр будiвельний Вепстатник депевообпобних BepcTaTiB

пlсJIя закlIгIеш{я термшу ;й;ftй;йiй-нн;;ъйБ
навчання - не менше 17 poKiB навчаншI - не менше 18 рокЬ
сmаmь: чоловiча сtпаmь: чоловiча

меdачнi обме?lсеннячнi обмеuсенltя

Код за ДК 003:20t0 та назва професii
5122 Кухар Лiцензований обсяг-30

plBoнb вступниftа Цqэцg щt*ьЕа середня ocBiTa. Без вrд.rог до стажу роботи
Плшrованi обсяги прийому 20 осiб

IGалiфiкованlй робiтrшк

навчан}Ul

навчання
,Щенна

регiонаllьне замовлешilI на

Кухар

Bl'K; пiсля закiнченrrя TepMiHy Навчання - не
менше l8 poKiB

: чоловiча, жiноча

Дrк] пiсйiакiй;ЙЪББ
шпе 18 рокЬ
Сmаmь: чоловiча, жiноча
меdачнi обмеilсенняiмеdачнi обмеJtсення

навчашUI - не ме-



5122 Кчхар лiцензований обсяг б0
Код за.Щ 003:2010 та назва професii

iй piBerTb встуш{ика Повна загаJIьна середuI ocBiTa. Без вrплог до стажу роботи
Планованi обсяги прийому 20 осiб

та освiтньо-квалiфiкацiйний КвалiфiкованId робiтник

IGалiфiкацiя вигryскника Кухар 3-го розряду. Кондитер 3-го розрялу
1,5 рокиiH навчанrrя за професiями

Форма навчшrтrя

умови назчаяня

спецiальнi
вимоги

Регiонаrrьне замовл9ншI на пiдготовку робiтничпс кадрЬ

Кухар

" 
пiсля закirтченrrя TepMiHy навчанIuI -

., чоловlча, жlноча
обмеilсення

за,Щt 003:2010 та назва професii

Кондитер

Дiк., пiсля закiлrчення TepMiHy навчанIu{ - не ме-
нше 18 рокЬ
Сmаmь: чоловiча, жiноча
меdачнi обмеuсення

Щ1 Слюсар ремонтник
Щ ЕлекгрозваDник Dyчного зварювання

лiцензований обсяг-
30

рlвень встуIIника Базова загапьна середня ocBiTa, Без вшrлог до cTarкy роботи
16 осiб

та освiтньо-квалi фi кацiйний
. КвалiфiковаIпай робiтrп.rквипускника

Квшriфiкачiя випускника

epMirr навчання за професiями 3 роки
Еавчання Щенна

умови rrавчання

Спецiа,;

вимоги

Слшосар - ремонтник -3розряд .Електрозварник ручного зварю-
вання - 3 розряд

регiональне замовлешuI на

ЕлектDозваDник Dyчного зварювання

В iK: лiсля закiнчеrцrя термirrу
н€IвчанIUI - не менше 18 рокЬ
сmаmь: чоловiча
меdачнi обмезкення

лiцензований обсяг-
30Код за.Щ 003:20l0 та назва професii 7212 ЕлекгDозварник рччного зваDювання

BiTHiй та освiтньо-ква.пiфiкацiйний

Квалiфiкацiя вигryскника

Квалiфiкований робiтник

Електрозварник р)лrного зварюванIuI-3розряд

Эрмiн.навчання за професйми 1 piK

СлюсаD - ремонтник
--т-----------:-----*--------------т-----------
пlcJUI зaK1HEIeHIUI TepMrHy

навчанIuI - не менше 17 рокЬ

Вiдповiдно до укJIаденID( угод з юридичними чи фiзичнrлuи осо-
бами (за кошти замовш,rка)

умови навчатrrrя

Елекrрозварник рyчного зваDювання

пiсля закiнчешля TepMiHy навчаншI - не менше l8 рокЬ
иь., чоловiча
lчнi обмеuсення



за ЩК 003:2010 та назва професii

11Tlg__P_199j}_::]y_Tg59

iтнiй та освiтньо-кваrriфiкацiйний

4121 Облiковець з ресстрацii бухгалтерсь-
ких даних

лiцензований обсяr-
30

Повна загаJIьна середшI ocBiTa. Без впuог до стажу роботи
20 осiб

. Квшiфiкований робiтник

кацtя виrryскника

epMiH навчанrrя за професtями l piK
навчztння ,Щеrrна

умови назчаяня
Вiдповiдно до укJIаденш( угод з юридиtIними чи фiзичнlлrли осо-

ýtуg gg тg_чр 19y9_в_чý9)

Облiковець з реестрацii бухгалтерських дацих

Blk, пiсля закiнченrrя TepMiHy навчанIuI - не менше
сmаmь: чоловiча

обмеlсення

2.7. Iногороднi учнi лiцею, на пiдставi пода:rоi з€uIви, забезrlечуються мiсцем у гурто-
житку закладу освiти. Проживання у гуртожитку, для yIHiB лiцею, що навчаються за

регiонЕtIIьним зalп,Iовленням на пiдготовку робiтничих кадрiв е безкоштовним. Поселення в
гуртожиток здiйснюеться вiдповiдно до нzжазу директора лiцею пiсля укJIадення мiж закла-

дом освiти, учнем та його (учrr") батькаtrли (особаlrrи, що iх за},Iiнюють) договору на тимчасо-
ве проживмня в примiщеннi гуртожитку лiцею.

2.8. Порядок роботи приймальЕоТ KoMicii: понедiлок, BiBTopoK, серода, четвер,
п'ятниця, з 8-00 до 17-00 год.;субота з 9-00 до 14-00 год, недiля - вихiдний день.

III. Щокументи для вступу
3.1. Вступники подають особисто зiuшу про вступ до лiцею, вкtвуIочи обршrу профе-

сiю, форму навчання, мiсце проживtшня та iншi вiдомостi визначенi у формулярi заяви.

,Що заяви вступники додtlють:
- документ про ocBiTy (оригiнал або завiрену копiю);
- медичну довiдку (форма 086-У з обов'язковою ксерокопiею щеплень: реiкцiя на Манту,
вакцинацiя i ревакцинацiя БIIЖ, Kopi, дифтерii, вакцинацiя епiд. паротиту);
- копiю чорЕобильського посвiдчення та форму Nэ7 (при HiuIBHocTi);
- довiдку про скJIад сiм'i таЗ мiсця проживання;
- б фотокарток розмiром 3х4 см;
- копiю iдентифiкацiйного коду;
- копiю паспорта;
- копii документiв, що дають право на пiльги до вступу в закJIад освiти (за наявностi).

Вступники щtед'являrоть особисто докр{ент, що посвiдчуе особу та громадянство
(паспорт громадяЕина Украiни, вйськовий квиток або посвiдчення про приписку до rrризов-
Hoi дiльницi (вiдповiдно до вимог статгi 14 Закону Украiни кПро вiйськовий обов'язок i вiй-
ськову службр).

32. КопiI документiв можуть засвiдчуватися (за оригiнаrrалли) прийма.пьною комiсiсю
лiцею або в устilновленому законодавством порядку. Не засвiдченi копii докупсентiв, без

пред'явленЕя оригiнtlJliв, до розгляду н9 приЙмiшоться.
3.3. Особи, якi направJuIютъся на навчання пiдприемстваI\4и, установаI\,Iи, органiзацiя-

ми, додають до зчIяви про вступ вiдповiдний документ.
3.4. ПрийоМ докрлентiв вiд вiтупникiв розпочиЕаеться 01 червня 2021 року та завер-

шуеться не ршriше, нiж за ý днiв до початку навчЕtльних занять.
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3.5. При необхiдностi, TepMiH прийому документiв може бути продовжений або ско-

рочений, про що приймальна комiсiя повiдомляе додатково через засоби масовоi iнформацii,
iнформацiйний стенд та WеЬ-сайт лiцею.

3.6. Факт ознайомлеЕIIя вступЕика з Правилами прийому, а також наданнrI IIим згоди
на оприJIюдненн;I наявностi пiдстав для вступу, фiксуеться в заявi вступника i пiдтверджу-
еться його особистим пiдписом.

IV. Умови прийому
4.1. Прийом до лiцею проводиться за результатами середнього бшrа свiдоцтва про ба-

зову запrпьну середню ocBiTy або середнього ба.па свiдоцтва про повну загальну середIю
ocBiTy;

- за спiвбесiдою.
4.2. Середнiй ба;l документа об.rисrпоеться за двzшадцятибаrьною rrlкztлою з округдеII-

шIM до десятих бала. При необхiдrостi - до сотих. Резуrьтати встчшовленнrI середЕього баlry

докрtентiв про ocBiry оформлятоться окремим протоколом засiдання приймшlьноi KoMiciT.

4.3. Прийом слухачiЬ на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацii може здiйснюва-
тися IIIJuIxoM проведення вхiдного контролю знань, yMiHb та навичок вiдповiдно до cTaTTi 14

Закону Украiни кПро професiйну( професiйно-технiчну) ocBiTy>.

V. Зарахування
5. 1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус BeTeparriB вiйни, гараrrтii ix

соцiального зtlхисту> надано Ttlкe право;
- дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, а також особи з ix числа

BiKoM вiд 18 до 2З poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 квiтня
1994 року Ns 226 кПро полiпшення вихованIuI, навчilння, соцiа.rrьного захисту та MaTepia.rrb-

ного забезtrеченЕя дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiкгryванно (зi змiна:rли);
- дiти-iнваrriди та iнвалiди, яким не протипокЕlзtше нчlвччшш{ за обраrrою професiею, вiд-

повiдно до cTaTTi 22Закоту УкраiЪи кПро основи соцiальноТ захищеностi iнвалiдiв в YKpaHi>;
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни кПро статус i соцiа_пьний захист громадян,

якi постраждали внаслiдок .Чорнобильськоi катастрофи) надано таке прtlво ;

- особи, яким вiдповiдно до Закону УкраТни кПро пiдвищення престижностi шахтар-
qькоi працi> надано таке право;

- дiти вiйськовосrryжбовцiв Збройних Сил УкраiЪи, iнших вiйськових формувань, пра-

цiвникiв правоохоронЕих органiв, якi загинули пiд час викоЕitння сJIужбових обов'язкiв, на
мiсця, на мiсця, забезпеченi державним запdовленпям. Вступники у цьому разi подшоть вiд-
повiдний документ про те, що батько (мати) визнаrri такими, що загинули пiд час виконаншI
службовш< обов'язкiв; вiдповiдно до Указу Президента УкраiЪи ьiд21r лютого 2002 року Ns 157
<Про додатковi заходи щодо посиленtш lурботи про захисникiв Вiтчизни, ix правового i соцiаль-
ного захисту, полlпшення вlиськово-патрlотиtlного вихованrш молод1>.

5.2. Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:
- виtryскники загальноосвiтнього закJIаду освiти III ступеrrя, нагородженi золотою (срiб-

ною) медалrпо;
- вигryскники загальноосвiтнього закJIаду освiти II сryпеня, якi мають свiдоцтво про базо-

ву загальну соредню ocBiry з вiдзнакою;
- учасники мiжнародних, завершального етапу ВсеукраТнських yrHiBcbкиx олiмпiад, кон-

KypciB з дисциплiн за умови, якщо вони вступають за професiями, для яких вищезазначенi дис-
циплiни е профiльними;

- особи, якi,всryпають до лiцеrо за цiльовим направленюIм на навчаннJI.
5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнченшI конкурсного вiдбору приймальна комiсiя

приймае рiшення, оформляе протокол та оголошуе список осiб, що рекомендованi до зарахуван-
IIJI на навчаншI до лiцею за обраною формою навчанIя.
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5.4, У разi оскарження резуЛьтатiВ конк)/рсIlого вi:цбор\, ]lс,I,Yгlll1,1li \"гl]l,{jlell]ll,t li cTpott

Тх ог,олошення (оприлюдt-tення) подас вiдповiднr,заrlв\l ita ilt'rt I,(]jl()Ri,i пllt-t iittli.:ti,tlol'rtoMioil'.

5.5. ЗарахУвання до лiцеiо здiйсtllосться наказом /(I4pel(,0,optt зal(jlil.ilv t)свi,гtt.

5.6, Пiс.гrя завершенлля кон}(урсного вiдбрру зарахчl}аIlIIя ,(о .,liцсtо \l()7lie сvгIроt}с)/l)t(увt]'Ги-

ся укладаНням лоl.овОру мiЖ заI(Jlа/{оМ освi,ги. зilмовt-ll.il(Ошt робi,ггtи.tttх t<atJllэiB (пi/ltrptlc:b,tcl,l]tlj!],

органiзацiсю тощо) i вступi,tиком (лля гtеповгlолiтгtiх *-iit-ll,cl батькапllt); заli]iztllо\4 сlсltзiтlt i tlcT,yt,t-

никоМ (для непоВнолiтнiХ-йогО батькамt-r (особами. tllcl j'x зtiпritttокrr"ь) гIр() llaIJrlaHttrI 'Гlt IIO.itll.jll,!IJC

llрацевлаштуваFlгIя,
5,7, ЗарахУванFIrI до лiцеrо на IlaBLiaHIIя tlil \ri\1ol]ax pcгl()Ita,:IblloI'tl _ia]\,l()tJ:leliItя з,]il1,1сtltо(,t,ься

за рахунок видаткiв з обласного бюдхtе,гу Ltil ol1jla,I,),пOcjl\/г"i ltillI,o,1,otlIct,t l<lза.tiсРir;оttаlttlх 1эобiI,rlи-

Kiri в межах регiонаЛьFIого та дер}i{авноГо зi]lчlоt]jlен1-Iя V зaltjlitjtilx lIр0(I]ссiйrlоl'(rrрофссiiiIrо-

техtлiчноТ) оовiтИдерrкавноi'форплИв;tасгtостi ,t,аj\tl,гаLtiТ,};,,tсl))}(1lRIlогсliitt,ljlittсll,rliсl(еtзt,tr,tбtсl,,l;tсс-

там на пiдготовttУ робiтr-личих кадрiв з просРесiЙ загаJl1,1Iодер)l{аt]ного зlIaLtcllIirl. за,гl]ср]t)liеlII,1\ Il0-

сl-аLlовоЮ ItабiнетУ MiHicTpiB Уr9а'iнИ вiд l6.1],20Iб -Ns lilti к ilpo за,гвсрll)liсlitt:l ttepc,litty tiiэоrРс-

сiй загальнодер}t{авного знаt{енняr, лiдго,говка за як14lrIt.t ;,:l,ii.ictttclt"I,bcrl :jit liоl]lltl .{cI]il(ltl]lt()l'tl бttr-

д)(ету) в межах регiональногL) заN{овлення.

VI. Прикillцевi положення
6.1. Зазначений порядоtс прийому докупtеltтitз з подальшt,i\4 зilрах\i l]a1-1IlrIlvl пolлllI)lOc,I,bcri lllt

l]c,t-5z1111ц,,1u, яtti не N,lають базоtlоТ загlt.цьlIоi'сере;lгtьili ocBi,t,tt i llo.Lltlt),t,l,.it(]I}i]1,Ii)' гIll() Iial}llaIIlIя l] ()с-

tltl вн i й середнiй :]агальtlоосlз iTr t i й t tt tttl,1 l i.

6'2'особи,якiбезПоВzl}I(FIихIIl)14ЧиГlllеtlр14сТ).II''-'''',llt)ЗltllЯ'Г[r1.1ро,l.'Il.()\'Il0;tlrirrвiil.'tttltl.х
початку, вiдраховуються з лiцею, lla звiльненi ;ltiсця NIo)l(e IlрOlJодll,гисrl зарах\llilIlltЯ ОСiб. trкl

отрималИ позитивнi результатИ при ltонкурсноN,l)'вiлборi. але ilc бу,пiл зlt1,1a.xoBitlti, l[ри ttеtзtllttl-

HaHHi замовленНя на гtiдгоТовrtу робiТниLtиК кадрiВ з otipeMLtX lrро(lссiй. rriilеЙ \,IO)iic IlpOBO.|iPl'I 1,1

додатковий прийом,
6,З, Особам, яtti }le зараховаt-ti j1o з1ll(jlalгll irpoфr-,ciйtioi'(rlpor|lccii,ltti;-tcxlti'itto't') tlctii'l tt. lt 't'lt-

кож тим, якi без пова}ItLtих ]lрllLlин lIe lll)I,1cl"vп1,1jI1.I /i.lo З[llI}I'1'i,. IlOl]Lll)l,tll(],rl,C}l .[()li\ \1сll-гll tIr, гtiзttiLttс

Hi;tt протягом п'яти днiв з дня прl,tГ,tt,tяtття рiпlсrlняl,
6.4. Контроль за дотриманl]rlN,l Гlравилr прлtйол,t5, ло .Щерirtаrзногсl гlрос|lесit"лllо-r,ехrtiчгtогtl

навчальноГо закладу <Рокитнянський гrрофеоiйrrr,lй лiLtсii>> здii.rсtItос,|,ьсrl N4irlic,r,cpc,гtlolt octli,t t,t i

нilуки УrtраТни.
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