
ОГОЛОШЕННЯ 
Шановні батьки! 

  

Комунальний заклад «Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради 

гостинно відчиняє двері для всіх бажаючих стати ліцеїстами та 

отримати повну загальну середню освіту   

В закладі створені всі умови для отримання повної загальної середньої 

освіти 

 

Для зарахування дитини до ліцею батьки або особи, що їх замінюють, 

надають такі документи: 

- заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини; 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- особова справа (за наявності); 

- документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до 1-го 

класу); 

- оригінал або копія довідки форми №086-1/о (Карта профілактичних 

щеплень); 

- довідка сімейного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у 

будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів); 

- довідки про стан матеріального забезпечення сім’ї; 

- акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї; 

- довідка про склад сім’ї; 

- ідентифікаційний код дитини; 

- інші документи (в разі необхідності). 

 

Документи приймаються щодня (крім вихідних та святкових днів)  

з 8:00 до 16:00. 

 

1-й клас у 2020 – 2021 н. р. набирає досвідчена вчителька, яка 

використовує сучасні освітні технології інформаційно - комунікативного 

навчання та форми і методи проведення уроків відповідно до вимог 

НУШ. 

 

В закладі обладнані сучасні навчальні кабінети: кабінет української мови 

та літератури, кабінет історії, кабінет хімії, кабінет фізики, кабінет 

математики, два кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій, кабінет географії, кабінет біології, кабінет іноземної мови, 

кабінет музичного мистецтва, кабінет соціально-психологічної служби, 

майстерня з обробки тканин, майстерня з обробки волокнистих матеріалів, 

майстерня з обробки металу, майстерня з обробки деревини. 

       В освітньому процесі задіяно 9 інтерактивних комплексів. 

        

 



Для задоволення потреб дітей у закладі функціонують: 

- шкільна їдальня на 308 посадкових місць; 

- 3 майстерні; 

- спортивна та тренажерна зали; 

- зала для занять боксом; 

- зала для занять важкою атлетикою; 

- 2 футбольних поля; 

- спортивний майданчик; 

- тренажерний та гімнастичний комплекси; 

- бібліотека; 

- актова зала; 

- медична частина. 

Зроблено сучасний ремонт у спальних кімнатах для проживання 2 – 4 дітей. 

Для розвитку творчих здібностей школярів розвинена мережа гуртків, 

факультативів, курсів за вибором на безоплатній основі. 

  

Наш ліцей чекає на Вас за адресою: 

місто Чернігів, вул. Гагаріна, 50, тел. 649-413, 
chlyceum@gmail.com 

                                                                     

 

  
  

 


	- оригінал або копія довідки форми №086-1/о (Карта профілактичних щеплень);

