протокол ль 4
засИання KoнKypcнoi KoMicii з проведення конкурсу на замiщення
вакантних посад директорiв закладiв загальпоi середньоi освiти м. Запорiясяся
м. Запорiжжя

03.08.2020

Склад конкурсноТ KoMiciT:

Губiна Оксана Олександрiвна - депутат Запорiзькоi MicbKoi ради (полiтична фракцiя кНаш
край>), голова KoMicii;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацii кВсеукраТнське бюро люстрацii та
протидii корупцiТ>, член KoMicii;

Полухiн Володимир Федорович
кОпозицiйний блок>), член KoMicii;

-

Васильчук Геннадiй Миколайович

депутат Запорiзькоi MicbKoi ради (полiтична фракцiя

-

депутат Запорiзькоi MicbKoi ради (полiтична фракцiя

<европейська солiдарнiсть>), член KoMicii;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора
освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноi дерrкавноi адмiнiстрацii, член KoMicii;

,Щепартаменту

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начаJIьника управлiння
Щержавноi служби якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

Штанько Юлiя Петрiвна - головний спецiалiст вiддiлу iнститучiйного аудиту управлiння
Щержавноi служби якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;
Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацii кОб'сднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоТ освiти територiальноi громади MicTa Запорiжжя), член KoMicii;

Юдiн Юрiй Iванович

-

заступник голови Запорiзькоi обласноi органiзацii Профспiлки
працiвникiв освiти i науки Украiни, член KoMiciT.

Присутнi:818rсr'аt)
Вiдсутнi: .,3n-

-

осiб

На засiданнi конкурсноi KoMicii присутнi:
Звсрсва Катерина Олегiвна - керiвник громадськоi органiзацiТ <Хочу вчитись!>;
Латiй Олександр Юрiйович - спiвзасновник громадськоi органiзацii кХочу вчитись!>>.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1.

Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
освiти претендентами на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi
освiти Вознесенiвського району MicTa Запорiлсхtя.
2. Пiдведення пiдсумкiв публiчноi та вiдкритоi презентацiТ перспективних планiв розвитку
закладiв загальноi середньоi освiти Вознесенiвського району MicTa Запорiлtжя.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову KoнKypcнoi KoMicii, яка проiнформувала, що до
третього етапу конкурсу - публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку

закладiв загальноi середньоi освiти Вознесенiвського району MicTa Запорiжяrя - допущено 19
засiдання конкурсноТ
учасникiв конкурсу на 16 вакантних посад (протокол JФ3 вiд 29.01.2020
KoMicii).
Запропонувала обрати секретаря конкурсноi KoMicii.

ВИСТУПИВ:
Гузеватий А.Ю., який запропонував обрати секретарем конкурсноТ KoMicii Штанько
Юлiю Петрiвну.
Голосували (вiдкритим голосуванням)
(за)
8 fбiа'-u.)
(проти) :

-

(утримаJIись>>

- О

/r',tu.u
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ВИРIШИЛИ:
Секретарем конкурсноi KoMicii обрати Штанько Юлiю Петрiвну.

ВИСТУПИЛИ:
Штанько Ю.П., секретар конкурсноi KoMicii, яка проiнформувала членiв конкурсноТ
KoMicii, що кожен кандидат публiчно та вiдкрито презентуе дер}кавною мовою перспективниЙ
план розвитку закладу загаJIьноi середньоi освiти. Виступ повинен тривати не бiльше ]5

хвuлuн.

Губiна О.О., яка нагадаJIа критерii оцiнювання результату публiчноi та вiдкритоТ

презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти:

2

балu виставляються кандидатам, якi

в

перспективному планi повнiстю розкрили Bci

напрямки роботи закладу освiти;
1 бал виставляеться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освlти;
0 балiв виставляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освiти.
Дкцентувала увагу, що визначення результатiв презентацii перспективного плану
розвитку закладу загальноi середньоi освiти здiйснюеться кожним членом KoнKypcнoi KoMiciT
iндивiдуально. Остаточною оцiнкою у балах за презентацiю перспективного плану роЗВиТкУ
закладу загальноi середньоi освiти е середне арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок
членiв конкурсноi KoMiciT.
Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвиткУ заКлаДУ
загальноi середньоi здiйснюеться згiдно iз затвердтсеним у Полохtеннi порядком.

Перед початком презентацii голова конкурсноi KoMicii Губiна О.О. надала
iнформацiю про коrrtний заклад загальноТ середньоi освiти Вознесенiвського раЙонУ.

ПiслЯ закiнченнЯ часу, вiдведеногО для публiчноi та вiдкритоi

кОРОТкУ

презентацiТ

перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти, конкурсант вiдповiв на
питання членiв конкурсноi KoMicii
члени конкурсноi koMicii iндивiдуально оцiнюють презентацii кандидатiв та надання ними
вiдповiдей на питання.

пiсля перегляду та оцiнювання 19 презентацiй члени конкурсноi koMicii приступили до

визначення середнього арифметичного значення iндивiдуальних оцiнок ко}кного претендента.
кандидати, якi пiд час проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного
плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти отримilли середнiй бал 0,5 або нuuсче
вважаються такими, що не пройшли конкурсний вiдбiр.

Секретар конкурсноi KoMicii Штанько Ю.П. заносить до tIротоколу та екзаменацiйноi
вiдомостi середнiй бал:
1

2

Запорiзька загальноосвiтньоi школи I-III
ступенiв Nq 20 екологiчного проф,iлю

Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi
Запорiзька суспiльно-гуманiтарна гiмназiя J\Ъ27
ЗапорiзькоI MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi

шчльга Валепiй Iванович
панiна Свiтлана Савелiiъна

4

Белименко Юлiя Анатолiiъна

/,!
о,ý

5

Кiнебас Вiкторiя BiKTopiBHa

O"F

Бурма Iрина МиколаiЪна

у,9

Чабан Свiтлана Олександрiвна

/,о

Бобруль Тетяна ОлексiТвна

/,*

J

6
,7

8

9

Запорiзька гiмназiя Ns 28 Запорiзькоi MicbKoi
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв
39 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоI
областi
Запорiзький навчально-виховний комплекс
Jф4l Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
областi
Запорiзька загzшьноосвiтня школа I-III ступенiв

}lЪ

)Ф58 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
областi

Запорiзька гiмназiя

М 1з
'7

поглибленим

вивченням iноземноi мови ЗапорiзькоТ MicbKoT

11

Ns 72 з поглибленим вивченням xiMii та бiологiТ
ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi

lз
14
15

16

|7
18

19

Шапка BiKTop Iванович

ЗапорiзькоТ

10

l2

гашенко Людмила Дмитпiвна

Терновська Людмила IBaHiBHa

/,6

/,!

Запорiзька спецiалiзована школа I-III ступенiв

усова Тетяна Миколаiвна

Запорiзька загаJIьноосвiтня школа I-1ll ступенiв
кОснова> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi
областi
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв
}{! 78 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi
областi
Запорiзький класичний лiцей Запорiзькоi
мiськоi ради Запорiзькот областi
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв

Любiмова Алла Володимирiвна

2,о

Череповська Ольга Василiвна

/,3

ЛЪ

94 Запорiзькоi мiськоi ради

Запорiзька гiмназiя <Контакт> ЗапорiзькоТ
Запорiзька

сврейська гiмназiя

Баньковська Олена Григорiвна

/,Б

Яковлсва Вiкторiя Олександрiвна

1,6

ЗапорiзькоТ

областi
Запорiзький лiцей кЛогос> ЗапорiзькоТ MicbKoi

кОРТ-Алеф>

Запорiзький навчально-виховний комплекс
<Запорiзька Сiч> вiйськово-спортивного
профiлю ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ

2,о

PiBKiH Анатолiй,Щавидбgц.1
Заварзiна Тамара Василiвна

Шальмiна,Щолiна Михайлiвна
Ганжа Лариса Олександрiвна

2,а
2,0
У,Б

1,3

областi

СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О.О., голову конкурсноi KoMicii, яка запропонуваJIа

пiдвести пiдсумки публiчноТ та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
загальноi середньоi освiти претендентами на замiщення вакантних посад директорiв закладiв
загальноi середньоi освiти Вознесенiвського району MicTa Запорiжлtя.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):

(за)) Р [6ia:,
(проти> (утримались) - D /,Йr,M
Губiна О.О. оголосила результати третього етапу конкурсу.

,

за результатами оцiнювання публiчн9i
та вiдкритоi презентацii перспективного
розвитку закладу
Та НаДаННЯ вiдповiдей nu п"Ъчп"" членiв
nonnyp.noi nbri.;T учасники конкурсу
;ХЖ:iТr:iiЁffil#"JИ
ZбалЙocia:

-

1

вiдlдоZЪББ-

вiд 0 до

l

балу

-

Голова конкурсноТ KoMiciT
Членl,r конкурсноi KoMicii

l)

._1

ocia:
осiб.

О.О.Губiна
М.В.Прасол
Ф,Полухiн
Г.М.Васильчук
В.М.Захарчук
B.B.lBaHoBa

Ю.П.Штанько
Гузеватий

Ю.I.Юдiн

