
Додаток 1

оголошення
ПРО ПРОВеДення конкурсУ на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоТ освiти комунальноi

власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя
l

загальноl середньоi освlти коп,!унальноi влаоностi територiальнот громади MicTa
Найменування та мiсце
знаходженнrI закладу

Вознесенiвський район :

Запорiзька загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns20 екологiчного профiлю
Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi
ДЦце знаходженця: вул. Шевченка,49, м. Запорirкжя. 69091
Запорiзька суспiльно-гуманiтарна гiмназiя jф 27 aаrорiз"ко'l' *iс*rI
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: бул. I_{ентральний, l 5а, м.Запорiжжя, 69000

ради

Запорiзька гiмназiя ЛЬ 28 Запорiзькоi MicbKoi ради З4порiзькоi обл.астi
Мiсце знаходженшI: вул. Лермонтова, 16, м. Запорiжжя. 69035
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв ],{Ь39 Зrпоф"ко'l' riськ.о'r' ради
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. О.Матросова, 16, м. Запорiжжя,69057
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв Jф4l ЗапорiзькоТ мiськоi ради
ЗапорiзькоТ областi
Д4&це знаходження: вул. Миру,6, м, Запорiжх<я,69ОЗ7

, 
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЪ58 ЗапорiзькоТ MicbKoT радй
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Поточна,7, м. Запорiжжя,69001
Запорiзька гiмназiя ЛЪ71 з поглибленим вивченням iноземноi мови ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Маяковського, 8, м. Запорiжжя, 69035
ЗaпopiзькaспецiалiзoвaнaшкoЛaI-IIIстyпенiвмтъ
xiMiT та бiологiТ ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Лермонтова,27, м. Запорiжжя, 69005
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв <основа> Запорiзькоi'MicbKoi
ради Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Я.Новицького,9, м. Запорiжжя, 69ОЗ5
ЗaпopiзькaзагальнooсвiTняшкoЛaI-IIIстyпeнiв:lь@
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: ýул, Центральний, |2а, м, Запорiжжя,69000
запорiзький класичний лiцей Запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькоi обл.астi
Мiсце знаходжен}uI: вул. Правди, 2З, м. Запорiжжя, 69035
Запорiзька загальноосвiтня школа 1-III
Запорiзькоi областi

: Мiсце знаходження: вул. Яценка,За, м.

ступенiв Nч94 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Запорiжжя.69057
запорiзький лiцей клогос> ЗапорiзькоI Micbkoi рали Запорiзькоi областi
вул, Рекордна, 27 а, м. Запорiжжя, 69035;
Мiсце знаходження: вул. Перемоги,69а, м. Запорiжжя, 69035
запорiзька гiмназiя кконтакт> Запорiзькоi MicbkoT ради Запорiзькот областi
Мiсце знаходження: вул. Седова, lB, м. Запорiжжя, 69035;
вул. Патрiотична, 78А, м. Запорiжжя, 69005;

радиЗапорiзька еврейська гiмназiя <ОРТ-Алеф> Заrюрlзьк.о'l' MicbK.oT
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Маяковського,14, м. Запорiжжя, 690З5;
вул. Сталеварiв, 21Б, м, Запорiжжя,690З5
запорiзькмй навчально-виховний комплекс кзапорiзька Сiч> вiйськово-
спортивного профiлю ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Сiчi, 3, м. Запорiжжя, 69017
Щнiпровський район:
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЪ22 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул.Трегубова, l8, м. Запорiжжя, 69041

, 
Запорiзька загальноосвiтня цкола I-III ступенiв Jф29 Запорiзькоi MicbKoi ради'ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Академiка Александрова,7, м. Запорiжжя, 69093
ЗаПОРiЗЬКа Спецiалiзована школа I-III ступенiв J\Гs59 з поглибленим вивченням
англiйськоТ мови ЗапорiзькоI MicbKoТ ради Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Сергiя Синенка,10, м. Запорiжжя.6904l



ЗапopiзькийбагатoпpoфiльнийлiцейJ.{i62Зaпopiз@
областi
Мiсце знаходженшI: вул. Незалежноi У,
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв jф66 Запорiзькоi MicbKoi ради
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходженнJI: вул.
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв j\Ъ69 ЗапорЬ"*',' tиi.uno','раш
Запорiзькоi областi

Мiсце зна4одження: вул. Щудикiна, lба

Мiсце знаходження: вул. IcToMiHa,l8, м. Запорiжжя, б9078

Запорiзькоi областi
Мiсце знаходженнrI:

школа 1-III ступенiв J',l!8б ЗапорiзькоТ мiськоi ради

Мiсце знаходженнrI: вул. М
ЗaпopiзькaспeцiалiзoвaнaшкoЛaI-IIIстyпeнiвл@
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Ладозька,2а, м. Запорiжжя, 69096
Запорiзька загальноосвiтня
Запорiзькоi областi

школа I-III ступенiв ЛЪ104 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Запорiзький навчально-виховний комплекс
1 ЗапорiзькоТ областi

кЕврика> ЗапорiзькоТ MicbKoi ради

знаходження: вул.,Щудикiна, 22а, м.
Заводський район:
Запорiзький навч€}льно-виховний комплекс <Барвiноо ЗапорiзькоТ MicbKoi
рали Запорiзькоi] областi
Мiсце знаходження: вул. Iсторична,67а, м. Запорiжжя, 69009

Мiсце знаходження: вул.Селищна,18 м. Запорiжж я. 69046
Запорiзька загальноосвiтIfi школа I-III ступенiв Ng21 Запорiзькоi MicbKoT ради

школа I-III ступенiв J\&33 Запорiзькоi MicbKoi ради

69067
ЗaпopiзькaзaгальнooсвiТняшкoлaI-IIIстyпeнiв@
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Билкiна, l2
Запорiзька гiмназiя JФ 46 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзько'r' областi

: Мiсце знаходження: вул. ПавлЪкiчкасьщ а,29, 
- 

м. Запорiжжя, 69009

ЗaпopiзькaзaгaльнooсвiTнЯшкoЛaI.IIIстyпенi"lvЩ
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Соснова,24, м,
ЗaпopiзькийнaBчulЛЬнo.BихoвнийкoМПлeксNb67зa@
ЗапорiзькоТ областi

п. Радiаторна, 26, м. Запорiжжя, 69067

ЗaпopiзькaзaгальнooсвiTняшкoЛaI-IIIстyпенiвJ\ф85з@
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: провул. Економiчний,5, м. Запорiжжя, 69021
Комунарський район:
Запорiзька спецiалiзована школа з поглибленим вивченням iноземноi мови Ns7

MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi



Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв ]фЗ8 Запорiз"по'r' rиrcuno','р
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Парамонова,7-а, м. Запорiжж я,69059
Запорiзький навчzшьно-виховний комплекс J\Г, @
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Снайперська,1, м. Запорiжжя, 69067
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III сrуп
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Магара,5а м. Запорiжжя, 69059
Запорiзька загальноосвiтня школа I-
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Пiвнiчнокiльцева, 21, м. Запорiжжя, 69059
Запорiзька загальноосвiтня школа l-tII cTyn

, ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Музична,2, м. Запорiяtжя,6908З

Запорiзька загальноосвiтня школа t-Itt ступен
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Новокузнецька,l8-а, м. Запорiх<жя, 691 l8

Олександрiвський район:
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв Jфl iMeHi Т.Г.Шевченка
запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькот областi
Мiсце знаходження: вул. Шкiльна,1 , м. Запорiжжя,69095
ЗaпopiзькaзaгальнooсвiтнЯшкoлaI-IIIстyпенi@
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул.Фортечна,55 , м. Запорiжжя, 69095
Запорiзька загальноосвiтнrl школа I-III ступен
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Фортечна,68, м. Запорiжж я,69095

Запорiзька вечiрня школа lbttI *у.,е@
ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Украiнська,59, м. Запорiжжя, 69095

ради

Запорiзький технiчний лiцей ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзьrют ооластi
Мiсце знаходження: вул. Залiзнична/Iнститутс bKi,l t / Z. м. Запопiжжя. 69095

Хортицький район:
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЬ24 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Василя Сергiенка, l2, м. Запорiжжя. 69097ЗaпopiзькaзaгальнoocвiTHяшкoлaI-IIIстyпeнi@

, Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: п!. ЮвЦ9Цций,ЗOа, м. Запорiжж я,69076
ЗaпopiзькaзагальнooсвiтняшкoЛаI-IIIстyпенi"лt@
ЗапорiзькоI областi
Мiсце знаходження: вул. Свiтла,lба, м. Запорiяtжя, 69097
Запорiзька загальноосвiтня школа t-Ilt сrуп
Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Лqхтiнська, ба, м. Запорiжжя,69076
ЗaпopiзькийбaгaтoпpoфiльнийлiцeйNч99ЗaпopiЗ;@
областi
Мiсце знаходження: вул. ГероiЪ 93-Т бригади,l За, м. Запорiжжя, 691 14

Запорiзький загальноосвiтнiй багатопрофiБниЙ
JЪ l06 ЗапорiзькоТмiськоiради ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходження: вул. Рубана,9, м. Запорiтtж я,69124



1, м. Запорiжжя,69124
Запорiзький навчzIльно-виховний комплекс <Гармонiя-плюс> ЗапорiзькоТ
MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi
МЦqце знаходженшI: вул. Нов
Шевченкiвський район:
Запорiзька загальноосвiтня
Запорiзькоi областi

школа I-III ступенiв Л!l2 Запорiзькоi MicbKoT ради

культури I-III ступенiв ЛЬ18

Мiсце знаходження: вул, BopoHixiHa, 8а, м.

Запорiзька спййБвана шйй-qlзичЙ
запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi

Запорiзький навча.пьно-виховний комплекс ЛЬ19 Запорiзькоi MicbKoT раЙЗапорiзькоТ областi

Запорiзький навчально-виховний комплекс ЛЪ42 ЗапорiзькоТ MicbKo'r' рад"

Запорiзькоi областi
М"ц" знаходженЕ,I:

школа I-III ступенiв ЛЬ53 Запорiзькоi ййrко.,. ради

л. Шевченка,24lв, м,

lVliсце знаходження: вул, Передаiна,l7а, м. Запорiжжя, 69026
Запорiзький навчалЙо-виховний коЙЙЪБ J\Ъ60 Запорiзькоi MicbKoT ради

Мiсце знаходженшI: вул. ГероiЪ 55-oi

|2эr !!, Запорiжжя, 69071

Мiсце знаходженнrI: вул. Молоч

дiвникiв,2б, м. Запорiжжя, 69068
Запорiзький навчально-виховний ЗапорiзькоТ MicbKoi

690 l4

Д4iсце знаходження: вул. Памi 9l, м. Запорiжжя,69081

Мiсце знаходження: в.

,iЪ 55-Т бригади, 3б, м. Запорiжжя, 69068

Найменування
умови працi

: Посадовий окJIад, надбавки, доIIJIати та премii встановJIюються згiдно з
Цуa99им договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
30.08.2002 Ns1298 <Пр9 опrrатУ працi працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноТ
сiтки розрядiв i коефiцiентiв з огllrати працi працiв""пi" у"ruйu, .ч*uдi" ,u
о_рганiзацiЙ окремиХ lTry"^l _б.ццетноТ ферп>; ПостановЙ Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 19.05.1999 Ns859 кПро умови i розмiри оIIлати працi'керiвникiв
пiдприсмств, заснованих на державнiй, комунальriй 

"nacrocTi; 
та об'еднань

державних пiдприемств); HaKanY MiHicTepcTBa освiти УкраiЪи вiд 26.09.2005

мiсце Знахолження: вчп Фrrптрцця оlа lллсо



установ).
Квалiфiкацiйнi вимоги до
керiвника закладу вiдповiдно
до Закону УкраТни кПро
повну загaLльну середню
ocBiTy>

Посаду директора закладу за.альп
територiальноi громади MicTa Запорiжlкя може обiймати особа, яка е
громадянинОм Украiни, вiльнО володiС державноЮ мовою, мае вищу ocBiTy
ступеня не нижче магiстра (спецiалiста), стаж педагогiчнот таlабо науково-

1 педагогiчноТ роботи не менше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,
корпоративних закладiв освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i
психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних обов'язкiв,
пройшла конкурсний вiдбiр Tq визнана переможцем коцкурсу,

llерелlк, кtнцевий строк i
мiсце подання документiв для
участi у KoHKypci

| 
Особа, яка претендуе rrа заИн"rтя 

"а*ан
| 

загальноТ середньоТ освiти особисто подас TaKi документи:

l 
- заяву. про участЬ у KoHKypci з наданняМ згоди на обробкУ персональних даних

l ВIдпов_lдно До. Закону УкраiЪи кПро захист персонtUIьних даних));

| 
_ автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);

l 
- копlю паспорта громадянина Украiни;

| 
- копlю документа про вищу ocBiTy (з додатком, Що € його невiд'емною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);
- документ, що пiдтверджус вiльне володiння державною мовою;- копiю труловот книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стах(
педагогiчноТ (науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на день iх
подання (крiмприватних та корпоративних закладiв освiти;;
- ловiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдку про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного
огляду;

l - мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.
особа може надати iншi документи, що пiдтверджують iT професiйнi таlабо
моральнi якостi.
,Щокументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстю
особою).
.ЩокументИ приймаються протягом 20 календарних днiв вiд дня розмiщенняоголошення на сайтi Запорiзькоi MicbKoi ради у примiщеннi терЙторiальних
вiддiлiв освiти:
- Вознесенiвського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi
ради за адресою: пр. Маяковського,4, м, Запорiжжя,690З5;
- !нiпровського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради

за адресою: вул. Бородiнська, 1-А, м. Запорiжжя,69096;
- Заводського району департаменту освiти i науки Запорiзькот Micbkoi ради за
адресою: вул. Радiатор на, 49, м. Запорiжж я, 69067 ;

- Комунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради
за адресою: вул. Степова,|7ом. Запорiжжя, 69021;
- Олександрiвського району департаменту освiти i науки Запорiзькот MicbkoT
ради за адресою: вул. Поштова,64,м, Запорiжжя, 69095;
- Хортицького району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради

ЗапорiзькоТ MicbKoT

,за адресою: вул. Заднiпровська, 48-А, м. Запорiжжя, 690'76;
- Шевченкiвського району департаменту оовiти i науки
ради за адресою: вул. Чапiвна. 145-д- м. Запопiжтся 690?1

Щата та мiсце початку
конкурсного вiдбору, етапи
його проведення та
тривалiсть

| 
Конкурсний вiдбiр починасться з ZZ.

l етапiв:
l

l 
- пере.вlрка на знання законодавства у сферi загальнот середньот освiти, зокрема

| 
законiв УкраТни <Про ocBiT>, <Про повну загальну середню ocBiTy> та iнших

I 
нор_мативно-правових aKTiB у сферi загальноТ середньоТ освiти, що

l вlдOуваетЬся шляхом тестування, яка вiдбудеться 27.07,2020 у примiщеннi
| 

Позашкiльного навчального закJlалу кМiський Палац дитячоТ та юнацько[
| 

творчостi> Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi за адресою:
| пл. Запорiзька, l, м. Запорiжжя;

| 
- перевiрка професiйних компетентностей шляхом письмового виконання
ситуацiйного завдання, яка вiдбудеться 29.07.2020 у примiщеннi
Позашкiльного навч€lльного закладу кМiський Палац д"r"чЬТ та юнацькоi
творчостi> Запорiзькот MicbkoT ради Запорiзькот областi за адресою:
пл. Запорiзька, 1, м. Запорiжжя;
- публiчна та вiдкрита презентацiя державною мовою перспективного плану

, розвитку закладу загальноi середньоТ освiти, а також надання вiдповiдей на
запитання членiв конкурсноi KoMiciT в межах змiсту конкурсного
випробування, яка вiдбудеться у примiщеннi Позашкiльного навчаJIьного
закJIаду <мiський Палац дитячоi та юнацькот творчостi> Запорiзькоi Micbkoi
ради Запорiзькоi областi за адресою пл. Запорiзька, 1, м. Запорiжlltя:



03.08.2020 - дIя Вознесенiвського району;
04.08.2020 - шя ,Щнiпровського району;
05.08.2020 - дlя Заводського району;
06.08.2020 - дlя Комунарського району;
07.08.2020 - дtя Олександрiвського району;
10.08.2020 - дlя Хортицького району;
11.08.2020 - дlя Шевченкiвського району.

Прiзвище та iм'я, номер
телефону та адреса
електронноТ rrошти особи,
уповноваженоi надавати
iнформацiю про конкурс та
приймати документи для
участi у KoHKypci

l, - Щiденко Руслана Михайлiвна - голо"н@
| вlддtлу освiти В_ознесенiвського району департаменту освiти 

- 
i науки

| ЗапорiзькоТ MicbKoT ради,т.226-29-08; e-mail: t,rl.i,mn(i)zp.g,rr,,,,a,

l . - Каплан Свiтлана Володимирiвна -головний спецiйiст територiального

l вtддlлу_ освlтИ Лнlпровського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоI
I MicbKoT ради, т.224-88-5 1, e-mail: tчо.dпiрг@zр. gоч. ua ;

l . - Романiченко Лiлiя СергiiЪна - головний спецiалiст територiального

l вtддlлу освIтилЗаводського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi
I MicbKoT ради, т.2З9 -7З -74, e-mail : tvo. zavocl@zp. gov.ua ;

l . - емельянова Катерина олегiвна - головний спецiалiст територiального

l вlд,цlлу_ освlти К_омунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi
| м icbKoT рали, т.222-З 0 -64, e-mail: tvo.kom@zp. &ov.ua;

| . - Бори.сенко ольга Iгорiвна - головний спецiалiст територiального
вlддtлу освiти Олександрiвського району департаменту освiти i науки
З апор iзькоТ м i с ькоТ рали, т.226 -О 5 -7 2, е-mаil : tvo. olex@zp. gbv. ua;- Iзбицька олена BiKTopiBHa - головний спецiалiст територiального
вiддiлУ освiти Хортицького району департаменту освiти i науки ЗiпорiзькоТ
мiськоi ради, т,286-26- 1 4, e-mail : tvo.hort@zp. gоч.uа;

. . КУзнецов Артем Сергiйович - головний спецiалiст територiального
, вiддiлу освiти Шевченкiвського району департаменту освiти 

'i 
науки' 

Запорiзькоi MicbKoT ради, т,286-2З-Z l, e-mail: tчо.shЁч@zр,gЪч,uа.



,Щодаток 2

примIрниЙ пврвлlк
питань для перевiрки знання законодавства у сферi загальнот середньоi освiти

L Питання для перевiрки знання Закону Украiни кПро ocBiTy>
1. Що входить до системи освiти?

2. Що налеясить до невiд'емних складникiв системи освiти?
З. Хто належить до органiв управлiння у сферi освiти?
4, Якi органи влади планують та забезпечують розвиток мережi закладiв початковоi та базовот середньоi освiти?
5. Якi функцiТ виконуе едина державна електронна база з питань освiти (едЕБо)?
6, Що налеяtить до обов'язкових складових единот державнот електроннот бази з питань освiти (сдЕБо)?
7. Яку автономiю держава гарантуе закладам освiти?
8. Якими документами визначаеться обсяг aBToHoMii закладiв освiти?
9, Якi заклади освiти можуть 

"й."uuur" релiгiйну спрямованiсть своеI ocBiTHboT дiяльностi?
10. Якими е вимоги до опорного закладу освiти?
1 1, Якi piBHi повноi загальноТ середньоТ освiтИ особа мае право здобувати в закладi освiти (його фiлiТ), що найбiльш

доступний та наблиrкений до iT мiсця проживання?
l2. За якоt умови юридична особа мас статус закладу освiти?
13. У якому cTaTyci може дiяти заклад освiти як суб'ект господарювання?
14, Що якиХ документiВ заклаД освiтИ зобов'язаниЙ забезпечити вiдкритиЙ достуII на свосму веб-сайтi (у разi його

вiДсутностi - на веб-сайтi свого засновника)?

15, Якi Irлакати, стенди, листiвки, або iншi об'екти забороняеться зберiгати, розмiщувати, розповсюдх(увати у
закладах освiти?

16. Хто MorKe бути засновником закладу освiти?
17, Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати oKpeMi своТ повноваження?
18. Що належить до обов'язкiв засновника закладу освiти?
19. Хто затвердх(уе статут закJIаду освiти?
20, Хто укладас строковий трудовий договiр (контракт) з обраним (призначеним) керiвником закладу освiти?
2l, Хто здiйснюс контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю закладу освiти?
22, Якими документами визначаються повноваження (права i обов'язки) та вiдповiдальнiсть керiвника закладу
освiти?

2З. Хто здiйснюс управлiння закладом освiти?
24,хто представляе заклад освiти у вiдносинах iз державними органами, органами мiсцевого самоврядування,
юридичними та фiзичними особами?

25, Хто несе вiдповiдальнiсть за освiтню, фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть закладу освiти?
26. Хто здiйснюе контроль за виконанням ocBiTHix програм?
27.хто забезпечус органiзацiю освiтнього процесу в закладi освiти?
28. Що належить до прав наглядовот (пiклувальноi) ради закладу освiти?
29,Хто не може входиТи до скJIаду наглядовоТ (пiклувальноi) ради закладу освiти?
30. Якi органи самоврядування можуть дiяти в закладi освiти?
з|. Який орган е вищим колегiальним органом громадського самоврядування закладу освiти?
32. За чиею iнiцiативою створюються органи громадського
самоврядування в закладi освiти?

ЗЗ. Хто е учасниками освiтнього процесу?

З4, У якомУ документi закрiпленi вимоги до компетентностей працiвникiв, що слугують основою для формування
професiйних квалiфiкацiй?

35. Хто мае обов'язок захищати здобувачiв освiти пiд час освiтнього процесу вiД будь-яких форм фiзичного та
психiчного насильства?



3б, Кому держава гарантуе безоплатне забезпечення пiдручниками (у тому числi електронними), посiбниками?
з7,наяку посадову особу Кабiнетом MiHicTpiB Украiни покладаеться виконання завдань щодо захисту прав у сферi
освiти? l

38. З якоЮ метоЮ утворюються iнюпозивно-ресурнi центри?
з9. Що е пiдставою для утворення iнклюзивного класу в закладi освiти?
40. Якi особи визнаються особами з особливими освiтнiми потребами?
4 1, Яким шляхом держава здiйснюс фiнансування освiти осiб з особливими освiтнiми потребами за рахунок коштiв
державного та мiсцевих бюджетiв?

42,У який спосiб забезпечусться доступнiсть iнформацii, вiдтвореноТв документi про ocBiTy, для особи з порушенням
зору?

4З, Кому н€Lпежить право брати у{асть у розробленнi iндивiдуальноi програми розвитку дитини таlабо
iндивiдуального навчальцого плану?

44, Якi документи можуть скJIадатися в закладi освiти для забезпечення реалiзацiт iндивiдуальноi ocBiTHboT траекторiI
здобувана освiти?

45. Хто здiйснюе соцiально-педагогiчний патронаж у системi освiти?
46. Що передбачае (розумне пристосування>?

4'7, ЯкимиС типовi ознакИ булiнiу (uькування)?

48, ХтО здiйснюе контролЬ за виконанНям планУ заходiв, спрямованих на запобiганця та протидiю булiнгу
(чькуванню) в закладi освiти?

49, Що мае зробити педагогiчний працiвник, який став свiдком булiнгу (цькування) здобувана освiти?
50. Що визнача€ стандарт освiти?

51. На ocHoBi якого документа розроблясться освiтня програма?
52. Що мiстить освiтня програма?

5З. Яка мова е мовою освiтнього процесу в закладах освiти?
54, Який виД освiти передбачае самоорганiзоване здобуття особою певних компетентностей, зокремо пiд чпg
повсякденнот дiяльностi' пов'язанот з професiйною, громадською або iншою дiяльнiстю, родиною чи дозвiллям?
55. Якi форми здобуття освiти е iндивiдуальними?

56. Хто органiзовус освiтнiй процес на сiмейнiй (ломашнiй) формi здобуття освiти?
57, У який спосiб здiйснюеться органiзацiя навчання здобувачiв освiти за мережевою формою здобуття освiти?
58. Яка ocBiTa вважасться спецiалiзованою?

59, Яке спрямування профiльноi середньоi освiти передбачае поглиблене вивчення здобувачами освiти окремих
предметiв з орiентацiсю на продовження навчання на вищих рiвнях освiти?
60, Якi компетентностi здобувачiв загальноТ середньоТ освiти нalлежать до ключових?
61. Що належить до результатiв навчання здобувачiв освiти?
62. З якого BiKy, як правило, здобувасться початкова ocBiTa?
бз. Що належить до обов'язкiв здобувачiв освiти?
64,Якi категОрiТдiтей забезпечуюТься безоплатним гарячим харчуванням у державних i комунальних закладах освiти?
65.Що належить до обов'язкiв батькiв здобувачiв освiти?
66. Що вкJ]ючае академiчна свобода педагогiчного працiвника?
67. Що вкJIючас в себе робочий час педагогiчного працiвника?
68. Що передбачас професiйний розвиток педагогiчних працiвникiв?
69. Хто обирае вид, форму та суб'екта пiдвищення квалiфiкацii?
70,у який спосiб педагогiчна (вчена) рада закладу освiти забезпечус органiзацiю пiдвищення квалiфiкацiт
педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв?
7l, ХтО в закладi освiтИ розподiляе кошти на пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв?
72,за якоi умови результати пiдвищення квалiфiкацii в закладi освiти не потребують окремого визнання i
пiдтвердхtення?

73. ХтО визнаС результати пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчного працiвника у суб'сктiв ocBiTHboi дiяльностi, якi не



, маЮть лiцензii на пiдвищення квалiфiкацii (акредитованоi освiтньоi програми)?

74. За рахунок яких коштiв здiйсшоеться фiнансування здобуття повноi загальноi середньот освiти?
75.За рахунок яких коштiв не можуть фiнансуватися суб'скти ocBiTHboi дiяльностi?
76. Хто мае право затверджувати перелiки платних ocBiTHix та iнших 11ослуг, що не увiйшли до перелiку,
затвердженого Кабiнетом MiHicTpiB Украiни?
77. Що лежить в ocHoBi формули, згiдно з якою визначаеться порядок розподiлу ocBiTHboi субвенцiТ мiж мiсцевими
бюджетами?

78, Ким затверджуються схеми посадових окладiв (ставок заробiтноi плати) педагогiчних працiвникiв дерхtавних i
комунrulьних закладiв освiти?

79. Ще можуть розмiщувати тимчасово вiльнi кошти державнi та комунalльнi заклади освiти?
80, За коштИ якого бюджету забезпечуються пiдвезенням до закJIаду освiти й у зворотному напрямку здобуванi
загальноi середньоТ освiти, якi проживають у сiльськiй мiсцевостi i потребують пiдвезення?
8l, За рахунок яких джерел може здiйснюватися оплата працi педагогiчних працiвникiв?
82, На скiлькИ пiдвищуетьСя посадовиЙ оклад педагогiчного працiвника кожноТ наступноТ квалiфiкачiйноТ категорiТ?
8З. ЯкоЮ е щомiсячна надбавка педагогiчним працiвникам за вислугу poKiB понад l0 poKiB?
84, Яким е розмiр щомiсячноТ доплати педагогiчному працiвнику, який пройшов сертифiкацiю?
85, У якомУ розмiрi дер}кава забезпечуе виплату щорiчноТ грошовоТ винагороди педагогiчним працiвникам за
сумлlнну працю, зрчlзкове виконанця покладених на них обов'язкiв?
86. Який розмiр заробiтку зберiгасться за педагогiчним працiвником у разi захворювання, яке тимчасово
унеможли влю€ ви конання н ип,t посадових обов'язкiв?
87, В якомУ розмiрi держава забезпечуе виплатУ педагогiчниМ працiвникаМ допомоги на оздоровлення при наданнi
цорiчноТ вiдпустки?

88. Що означае кякiсть освiти>?

. 89. Що означас кякiсть ocBiTHboT дiяльностi>?
90, Що може включати система забезпечення якостi в закладах освiти (внутрiшня система забезпечення якостi
освiти)?

9l. Що н€lлежить до системи зовнiшнього забезпечення якостi освiти?
92. За чиiм запитом здiйснюеться громадська акредитацiя закладу освiти?
9З, Хто мае право iнiцiювати проведення iнституцiйного аудиту у позаплановому порядку?
94. Хто проводить внутрiшнiй монiторинг якостi освiти?
95. Яка перiодичнiсть проходження атестацii педагогiчним працiвником?
96, У якомУ випадкУ зараховустЬся проходження атестацii педагогiчним працiвником (без проведення самот
процедури атестацii)? :

97. Що вважасться порушенням академiчноТ доброчесностi?
98. Хто здiйснюе державний нагляд (контроль) у сферi освiти?
99. ХтО акредитуе громадськi фаховi об'еднаннЯ та iншиХ юридичниХ осiб, цО здiйснюють незаJIея(не оцiнювання
якостi освiтИ та ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти (KpiM закладiв вищоi освiти)?
100. Що нrtлежить до прав суб'ектiв громадського нагляду (контролю)?

II. ПитаннЯ для перевiрКи знаннЯ ЗаконУ УкраiнИ кПро повнУ заг€шьнУ середню ocBiTy>
1. Що налелtить до системи загальнот середньоi освiти?
2. На яких рiвнях Здобуваеться повна запшьна середня ocBiTa?
3. Якою е тривалiсть здобуття профiльноТ середньоТ освiти?
4. Що таке <цикл освiтнього процесу>?

5. Якi роки навtiання охоплюе адаптацiйний перiод базовот середньоi освiти?
6. В якому циклi базовоi середньоi освiти органiзовуеться базове предметне навчання?
7. Як заклади оовiти можуть забезпечувати здобут-гя повнот загальноi середньот освiти?
8, Який структурний пiдроздiл закладу загальноТ середньоi освiти забезпечуе проживання та утримання учнiв?
9. За якими закладами загальноi середньот освiти не закрiплюеться територiя обслуговування?



l0, Якi заклади загаJIьнот середньот освiти забезпечують здобуття освiти особою, яка перебувас на стацiонарному
лiкуваннi в закладi охорони здоров'я?

ll, Який тиП закладУ забезпечус ЗДобут-гя заrальноi середньоi освiти для осiб з особливими освiтнiми потребами,
зумовленими складними порушеннями розвитку?
12. Який тип закладу забезпечуе Здобуття базовот середньот освiти?
13. Що належить до установчих документiв закладу загzulьноi середньот освiти?
14. В яких MicTax можуть дiяти комунальнi лiцеi?
l 5, За якот умови допускаються реорганiзацiя та лiквiдацiя закладiв загальнот середньот освiти у сiльськiй мiсцевостi?
l6. Якi внутрiшнi cTpykTypHi пiдроздiли можуть функцiонувати у складi закладiв загальноi середньот освiти?
l7, В яких випадках пiдлягае переоформленню лiцензiя заклалу загальноi середньоi освiти?
l 8, Якими е форми державного нагляду (контролю) у сферi загмьнот середньот освiти?
19. З якою перiодичнiстю tIроводиться iнституцi йний аудитзакJIаду загальноI середньоI освiти?
20, Скiльки pokiB е чинним сертифiкат, що засвiдчуе успiшнi результати громадськоi акредитацiт закладу загальноi
середньоТ освiти?

21, Якi умоВи в закладi загальноТ середньоТ освiти свiдчать про створення безпечного освiтнього середовища?
22, Хто приЙмас рiшеннЯ про утвореНня, реорганiзацiю, лiквiдацiю чи перепрофiлювання (змiну типу) закладу
загальноi середньоТ освiти?

2З,Хто зобов'язаний забезпечити учням моrкливiсть продовжити навчання на вiдповiдному piBHi освiти у разi
реорганiзацii чи лiквiдацiт закладу загальнот середньот освiти?
24, Хто схвалюе стратегiю розвитку закладу загальнот середньот освiти i рiчний план роботи?
25, За якоi Умови пiдвезення учнiв i педагогiчних працiвникiв до закладу загальнот середньоi освiти та у зворо.l,ному
напрямкУ може здiйснюватися не шкiльними автобусами, а iншим транспортом?
26. Що може бути пiдставою лля дострокового звiльнення керiвника закладу загальнот середньоi освiти?
2'7. Який строк уклада€ться трудовий договiр з особою, яка признача€ться на посаду керiвника закладу загальнот
середньоТ освiти вперше?

28. Хто затверджуе посадовi iнструкцiт працiвникiв закладу загальноI середньот освiти?
29. Яка особа не може обiймати посаду керiвника закладу загальноI середньот освiти?
30. Хто здiйснюе управлiння закладом загальнот середньоi освiти?
3 l. Хто визначас посадовi обов'язки працiвникiв закладу загальноI середньот освiти?
з2, На кого покладасться вiдповiдальнiсть за органiзацiю харчування учнiв у закладах загальнот середньот освiти?
3З, За якоТуМови засiдання педагогiчноIради закладу загальноi середньоТ освiти е правомочним?
З4. Що наJIежить до повноважень загаJIьних зборiв трудового колективу?
35. З якою перiодичнiстю скликаються загальнi збори трудового
колективу закладу загальноI середньоТ освiти?
36. Що нilлежить до прав органiв учнiвського самоврядування?
З7, Якими е вимогИ до осiб, якi приймаЮться на посадИ педагогiчних прачiвникiв?
38. Що нzlлежить до обов'язкiв педагогiчних працiвникiв?
з9, Яких принципiв зобов'язанi дотримуватися педагогiчнi працiвники у вiдносинах з учнями та ix батькамй?
40, Що вимага€ться вiд особи, яка не мае досвiду педагогiчноТдiяльностi та приймаються на посаду педагогiчного
лрацiвника?

41. Якi заходи мох<е передбачати педагогiчна iHTepHaTypa?
42,у який спосiб керiвник закладу загальнот середньот освiти мотивуе педагогiчних прачiвникiв до виконання
обов'язкiв педагога-наставника?

4З, Якими е наслiдки для педагогiчних працiвникiв, стосовно яких встановлено факт порушення академiчноi
доброчесностi?

44. ЯкоЮ е норма педагогiчного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
45. Яким е розмiр доплати педагогiчному працiвнику за проведення rrозакласноi роботи з учнями?
46, Яким е розмiр педагогiчного навантаження асистента вчителя в закладi загальнот середньот освiти?



47, Хто затверджуе розподiл педагогiчного навантаження в закJIадi загальнот середньот освiти?

48. За якиХ умов допуска€ться перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навч€lльного року?
49. Хто може бути асистентом учня?
50. На що спрямовуеться не менше l0 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi годин для пiдвищення квалiфiкаrriТ педагогiчного
працiвника, що оплачуеться за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв?
51. Що вiдбувасться за результатами атестацiТ педагогiчного працiвника?
52. Якою е мiнiмальна тривалiсть навчального року?
5З, ХтО визнача€ структурУ i тривалiсть навчutльного року, навчального тижня, навчаJIьного дня, занять, вiдпочинку
мiж ними?

54, ЯкоЮ е мiнiмальна тривалiстЬ безперервнОТ навчальноТ дiяльностi учнiв закладiв загальноТ середньоi освiти для
2-4 poKiB навчання?

55. Якою е мiнiмальна тривалiсть канiкул у закладах загальноТ середньоI освiти протягом навчального року?
56. Хто визначае режим роботи закладу загальноi середньот освiти?
57. З якоЮ перiодичнiсТю переглядаються державнi стандарти загальноi середньоi освiти?
58. ХтО приймае рiшеннЯ про використання закладом загальноТ середньоТ освiти ocBiTHboT програми?
59. Хто затверд}куе освiтню програму, розроблену не на ocHoBi типовоТ ocBiTHboT програми?

, 60, Яким документом визначаеться перелiк навчальних предметiв (iнтегрованих KypciB), що вивчаються державною
мовою i мовою нацiонально'i меншини?

бl. ЯкиМ документоМ визначастьСя перелiк обов'язкових i вибiркових навчаJIьних предметiв (iнтегрованих KypciB),
кiлькiсть навчilльних годин на тиждень для конкретного закJIаду освiти?
62. Що визначае модельна навчаJIьна програма?

бЗ. ЩО е пiдставоЮ для зztлученНя до реалiзацiТ ocBiTHboT програми мiжшкiльного ресурсного центру?
64. На пiдставi якиХ документiв реалiзуеться iндивiдуЕrльна освiтня траекторiя учня?
65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня ocBiTa?
66, В якомУ випадкУ скJIадаеться iндивiдуальний навчальний план учня, який здобувае ocBiTy за сiмейною
(домашньою) формою?

67. В який спосiб здiйснюеться визнання результатiв навчання, що були здобутi учнем шляхом неформальноТ або
iнформальноi освiти?

68. Якими е ocHoBHi види оцiнювання результатiв навчання учнiв?
69, За якоi уМови заклаД загальноi середньоi освiти може запровадити власну шкалу оцiнювання результатiв навчання

учнiв?

70. В якомУ випадкУ оцiнювання результатiв навчання учня може проводитися достроково?
71 . В якиЙ перiоД учень, який не мас результатiв рiчного оцiнювання таУабо державнот пiдсумковот атестацii, MoiKe
пройти таке оцiнювання таlабо атестацiю?

72, Який документ видасться учневi Щороку при переведеннi його на наступний pik навчання?
7З. [ля чого здiйснюеться державна пiдсумкова атестацiя?

74.З яких предметiв обов'язково складаеться державна пiдсумкова атестацiя?
75. В якiЙ формi прохОдять держаВну пiдсумкОву атестацiю учнi, якi завершують Здобуття профiльноТ середньоi
освiти? l

76. За якоi умови заклади освiти можуть видавати документи про загальну середню ocBiTy?
'77,Хто виготовляе свiдоцтва про початкову, базову середню та повну загilIьну середню ocBiTy (ix бланки)?
7 8. За чиiМ рiшенняМ здiйснюеться зztлучення iнших осiб, якi е не педагогiчними працiвниками, до участi в

ocBiTHboMY проuесi закладУ загальноi середньоi освiти (для проведення навч€lльних занять, ceMiHapiB тощо)?, ,79. 
За якиХ УМОВ y"tHi маютЬ право на отриманнJI додатковиХ iндивiдуальНих абО групових консультацiй, занять?

80. Якi дiти обов'яЗково зарахоВуютьсЯ до комунrшЬного закJIадУ освiти для здобутгя початковоТ та базовоi середньоТ
освiти?

8l. Що забороняеться здiйснювати при зарахуваннi дiтей до закJIаду освiти для здобутгя по.tатковоi освiти?
82, В якомУ випадкУ може не проводитисЯ конкурС при зарахуваннi дiтей для здобуття профiльноТ середньоТ освiти до



" державних, комунапьних i корпоративних закладiв освiти?

в3. Якою с мiнiмальна наповнюванiсть класу державного, комун€lльного закладу загальноi середньоi освiти?

84. Якою може бути максим€lльна кiлькiсть учнiв, якi здобувають початкову ocBiTy, у класi державного, комунatльного

закладу освiти?

85. Якою с гранична наповнюванiсть класiв-комплектiв у початковiй школi?
86, Якi вимоги встановлено для подiлу класу на групи (в державному, комунiшьному закладi загальноТ середньоi
освiти)?

87. Хто розподiляе учнiв мiж класами (групами)?

88. Як може бути забезпечено здобуття освiти учнями, якщо ix кiлькiсть не дозволяе утворити клас?
89. За якоi умови в закладi загальноТ середньоТ освiти створюеться спецiальний клас?
90. Що е пiдставою для утворення групи [одовженого дня в закладi загальнот середньоi освiти?
91. Зарахунок яких коштiв здiйснюеться оплата працi вихователiв груп подовженого дня В комунальних закладах
освiти?

92, За якоТумови дозволяеться з€}лучати учнiв, якi не досягли повнолiття, до участi у заходах, органiзованих
громадськими об' еднаннями?

93. За якоТ умови батьки учнiв йають лраво бути присутнiми на навч€}льних заняттях cBoii дiтей?
94, Якими дОкументамИ визначаютьСя видИ та формИ заохочення та вiдзначення учнiв у закладi загальноТ середньоТ
освiти?

95. Хто приймае рiшення про заохочення (вiдзначення) учня?
96.на що спрямовуеться виховний процес у закладi загальноi середньоi освiти?
9'7, Яке право гарантуеться особам, якi налеrкать до корiнних народiв або нацiональних меншин Украiни, пiд час
здобуття повноТ загальноТ середньоi освiти?

98. На ПiДСТаВi ЧОГО ВИЗНаЧаеТЬСЯ ПОтреба учня з особливими освiтнiми потребами в iндивiдуальнiй лрограмi
розвитку, iндивiдуальному навч€lльному планi?

99. ЩО визначае iндивiдуальна програма розвитку?
l00, Ким розглядасться питання спроможностi закладу освiти забезпечити реалiзацiю iндивiдуальнот ocBiTHboT
TpaeKTopiТ учня?



,Щодаток З

зрАзок
ситуацiйного завдання

Щиректор комунальноi школи вiд громадянина Украiни О, отримав запит про надання публiчноi iнформацii, асаме - iнформацiТ про царахуВання працiВникам школи премii в KBiTHi-ЪpaBHi цього навчального року iззазначенням прiзвищ i суми премiТ та копiТ вiдповiдних наказiв. Щиректор школи через З0 днiв вiдмовив внаданнi запитуванот iнформачii, посилаючись на те, що це с конфiдЪнцiИною iнфорrацiсю, яка не пiдлягас
розголошенНю. Чи вiдпоВiдають вимогам чинногО законодавства УкраIни дiТ директ' 

'а 
школи? Свою вiдповiдiобцрунтуйте.



,Щодаток 4

КритерiТ оцiнювантrя
тестування на знання законодавства Украiни у сферi заг€шьноi середньот освiти, ситуацiйного завдання та

презентацiТ перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоТ освiти tlu-no"nypa на посаду керiвника

L Тесmування.
закJIаду загальноi середньоi освiти

тестування мiстить 50 тестових завдань, якi формуються iз загального перелiку питань, що мiстить 200 питань.кожне тестове завдання передбачае чотири uupiu"r, вiдповiдей, лише одне з яких е правильним.
Тестування проходить письмово не бiлiше Е0 хвuлuн у npr.yrro.Ti членiв KoMicii або спостерегачiв. Пiслязакiнчення часу, вiдведеного на a*йд*" ,aстування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:2 балu - кандидатам, якi вiдповiлИ правильнО на 46-50 raarou"" завдань;
],5 балu - кандидатам,.якi вiдповiли правильно на 41-45 тестових завдань;
+!sд- кандидатам, якi вiдповiли правильно на З1-40 тестових заtsдань;
0,5 балiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 2б-30 тестових завдань;
0 балiв - кандидатам, якi вiдповiлИ правильнО на 0-25 тестових заtsдань.
Кандидати, якi пiд час тестування отрим€lли 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового ситуацiйногоЗаВДання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.
II. Сumу ацiйн i з авd ан ня.
розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв використовуватисвоi знання та досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв ,rЪ"о, оцiнки вiдповiдностi професiйноТкомпетентнОстi та професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спецiальногозаконодавсТва, щО пов'язанi iз завданняМи та змiстоМ роботи на посадi д"рaпrоiu закладу загальноi середньоiосвiти.
ситуацiйне завдання вирiшуеться письмово державною мовою не бiльtuе 30 хвuлuн,
Кандидат обирае одне iз запропонова""* 

"apianriB 
ситуачiйЙх завдань шляхом витягування його пiд часпроведення конкурсцого вiдбору.

пiд час оцiнювання професiйнот компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного завдання
за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:
2 балu- кандидатаМ, професiйна компетентнiсть якиХ вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,компетенцii, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
] бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому длявиконанюI посадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi.
Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMiciiiндивiдуально, остаточною_ оцiнкою у балах за розв'язання ситуацiйного завдання с середне арифметичне
значення iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi koMiciT.
Кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiй"о.о за"дuп"я отримrtли середнiй бал 0,5 або нuэtс,tе вважаютьсятакими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.
пiдбиття пiдсумкiв тестування та вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюеться шляхом додавання балiв затестування кандидатiв, допущених до вирiшення ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення ситуацiйного
завдання.
I:Y,Презенmацiяпе плануDозвumк.чзalglаdузаlальнoi.сереdньoi.освimlt
кожен кандидат публiчно -а "iдпр"iгпрзентуе державною мовою перспективний план розвитку закладузагальнот середньот освiти. Виступ повицен тривати Hi бiльulе ] 5 хвuлurt.
,щля оцiнювання результату публiчноi та 
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пйr""ruцi'r' *рспективного плану розвитку закладузагальнот середньот освiти використову€ться така система:

2 балu виставляеться кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закладуосвiти;
l бал виставляеться кандидЬтам, якi частково розкрили перслективи розвитку закладу освiти;
0 балiв виставляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освiти.
визначення результатiв презентацii п"рспе*r""пого плану розвитку закладу загальноi середньот освiтиздiйснюеться кожним членом конкурсноi KoMicii iндивiдуалiно. Оarurочпою оцiнкою у балах за прсзентацiюперспективного плану розвитку закладу загальнот середньот освiти е середне арифметичн" ,"u.r.*""iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi koMiciT.
кандидати, якi пiд час проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного пJIану розвитку закладузагальнот середньот освiти отрим€lли середнiй бал 0,5 а'бо нuасче вважаються такими, що не пройшликонкурсний вiдбiр.
загальна кiлькiсть балiв кандидата визначаеться шляхом додавання балiв, виставлених кожному кандидату за
результатаМи оцiнюванНя перевiрки знання законодавства, розв'язання ситуацiйних завдань та презентацii.
рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, за.rrежиi" вiд загальнот кiлькостi набраних ним балiв.першим за рейтингом та переможцем конкурсу € кандидат, який набрав найбiльшу au.-u"y кiлькiсть балiв.У разi набрання кандидатами однаковоi кiлькостi балiв визначення перемоlкця здiйЪнюеться вiдкритим
голосуванням членiв KoMiciT. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним увизначеннi переможцЯ с голоС головИ конкурсноТ KoMicii або заступНика головИ конкурсноi KoMiciT ( у разiвiдсутностi голови конкурсноi KoMicii).


