
     «Якщо ви вдало виберете професію 
 і вкладете в неї душу , 

 то щастя знайде саме Вас» 
 

 
 

Оголошує прийом учнів на 2012-2013 навчальний рік 
 на денну  форму навчання по спеціальностях: 

на базі 9-ти класів: 
o Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва (категорія “А1”А2”В”), слюсар-ремонтник , водій 
автотранспортних засобів (категорії ”С”). Термін навчання – 3 роки. 
Випускник отримує диплом кваліфікованого робітника, посвідчення тракториста та 
водія категорії “А”, “В”, “С”, слюсаря-ремонтника, атестат про повну загальну 
середню освіту. 
o Кухар. Термін навчання 3 роки. Випускник отримує диплом кваліфікованого 
робітника 3, 4 розряду та атестат про повну загальну середню освіту. 
o Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухг. даних. 
Термін навчання – 3 роки.  Випускник отримує диплом кваліфікованого робітника 
(оператора комп’ютерного набору ІІ категорії, обліковця), атестат про повну середню 
освіту. 
o Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Термін 
навчання – 3 роки. Випускник отримує диплом кваліфікованого робітника і атестат 
про загальну середню освіту. 
o Робітник фермерського господарства. Термін навчання – 4,5 роки. 
випускник отримує диплом кваліфікованого робітника, посвідчення слюсаря-
ремонтника, тракториста, тваринника, дояра. 

на базі 11-ти класів: 
o Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва категорії “А1” , водій автотранспортних засобів категорії 
“А”,“В”,“С”. Термін навчання – 10 місяців. 
o Кухар. Термін навчання – 1,5 роки. Випускник отримує диплом 
кваліфікованого робітника 4-го розряду. 
o Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.Термін навчання –  
10 місяців. 
 На навчання приймаються абітурієнти без обмеження у віці. 

ПРАЦЮЄ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
Документи приймаються з 15 травня по 25 серпня 

 Зарахування проводиться за результатами співбесіди. 
Учні забезпечуються стипендією в розмірі 200 грн., сироти – 550 грн. Час 
навчання зараховується до трудового стажу. Є гуртожиток, їдальня. 

Надплановий прийом – платний 
o Курсова підготовка водіїв автотранспортних засобів категорії  «В»,«С», 
o мототранспортних засобів категорії “А” (мотоцикли, скутери).  
o Зверніться не пожалкуєте!!! 
o Телефон для довідок : 0979450500, 0995286596, 0935454815,  
o (05669)2-19-97.                      
 

Адреса:   Солонянський професійний аграрний  ліцей 52400, 
Дніпропетровська обл.,  смт. Солоне, вул. Строменко, 4 
Приймальна комісія працює щодня,  (у вихідні дні з 8-00 до 12-00) 
              e-mail: SPAL84@mail.ru байт: www.SPAL.at.ua  


