,Ц,одаток l

оголошення

посаду.кепiвника
про проведення KoHl(ypcy на
ОбЛаСТi'
iuпо!,i.r;Ы *i.i-oi РаЛИ ЗаПОРiЗЬКОТ
iЪз
.rу"пЪоiii'tiп
r-rrr
,*on"

запорiзькоi загальноосвir"rоi
шо належить до комуналь',оТ

громаlи MicTa Запорiх<жя

unuJno"i*i"opi,,Hoi

областi, що належить до
!.епартаментосвiтиiнаукиЗапорiзькоТмiськоiраДиоГолошУеконкУрсНаПосаДуtсерiвникаЗапорiзькоТ
рали ЗапорiзькоТ

-'
,noi-, i-iir
.nxlШ;ffii';Ъ;";,;i
загальноосвir"оот
"yn",i"
"j_?тlrЧ::{:*:"т"Т
MicTa Запорirкжя:
громади
;;р",орiй""оi
Найменування та мlсце
знаходх(ення закладу

il;iJ,IJlНi;^"":.#;;,

"ЁоiJ*узн,ц,ка,

lT#JJl,i" H;;il Ъ;Ъ;;;;:
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l

та

Ва,

*,

прем

i

Запорiж,кя, 69 t l

i,стlт:J,т,::":я

В

згiдно

з

Постанови Кабi нету Мiнiстрiв,УкраТни
тDчдовим договором, "lono,io"o до
працl праuiвникiв _"i :.:,:_?л-i, Сдиноi
uio ЗО.ОВ.ZО02 N9l298 <Про оплату.
i коефiчiснтiв з оплати праui прачiвникlв установ,

Ь";;;; ;й;;

ро.рrПiu
закладiв та органlзацt; "Й-.Й чl.::л9ч11'::'О:'0'|:]'j.,1О"ТаНОВИ
l9,0З,1999 Ns859 <Про умови l розмlри
Кабiнету MiHicTpiB У;р"Т;; вiд
на дерrкавнiй,

заснованих
оплатИ прашi керiвникiв пiдприемств,
пiдприемств>; Постанови

комунальнiй власностi, та об'еднань 4,лрл"jluп"*
змiн до
io от,zЪrs Nэ695 кПро внесення
Кабiнету MiHicTpiB V-p"'* ,r1
N922 кПро

постанови Кабiнету

'Йiпi",рi" УкраIни вiд

1 1 ,0 1

,2018

пiДвиЩенняоПЛаТИпрацiпедагогiчнихпрашiвникiв>)'накаЗуМiнiстерства
N9557. кПро впоряТУ:Т:lл],i::
освiти i науки чкраЫвiл 26.09.2005
працlвникlв

схеМ тарифних розрялiв
::Ж, fij;i ;;;;;йення.
освiти та наукови}__усjанgll],,,_,

;;;;;r";-

ЙФПmЙ"t ""-"ги до керiвника
.unnuoy вiдповiдно ло Закону Украiни

кПро повну загаJIьну середню ocBlтy)

j

Положення про конкурс "_1
посаду керiвника. закладу "_:i:::l
комунtlпьноl
освiти
середньоi
громади
територiальноТ
власностi

(n.

закладiв, установ

_____ __

____,

мовою, мае вищу

Украiни, вiльно володiс державною
стаж педагогiчноТ таlабо науковоocBiTy ступеня n, n",lu, Mur.icTpa,
трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,
педагогiчноi роботи не менше

;;;;;;r";rn""o*

u nn uu' i
к о р п о р ати в н * .3aKJlaлlD
корпоративНих

i

"I""",r-.lrnu. i:ж1 r, i$J,;;:Tffi
професiйних
"."i," 1, " r:: :::,:::',flвиконанню
::л"";:'
"
nc"*i,r"oro здоров'я, що не переШКОД}К
конкурсу,
переможцем
вц?цqча
:

вiдQiр та
обов'язкiв, пройшла конкурсний
,"|] документи:
подаю,l,ьUЯ TaKi
i::],"::л-,,'-" л^.лпкv пепсональних
наданням
з
Йппур"i
- заява про участь у
1::11_1T"T,o.U5r_::o","o""_,,,
ьн их даних) ;
-iy
у -р"тн и_к Про зах ист персонаJI
d"-"
;ffi i"ril#и;;
конкурсу);
(за
вибором
учасника
- автобiографi, ,ЫаОо |е,Бме

_даються
KoнKypcl
,Щля участi у

;

_

копiя паспорта громаДЯНИНа

УКРаТНИ;

(з додатком, що с його HeBt д,смною
- копiя документа про вищу ocBiTy
(спечiалiста)]
магiстра
частиною) не нижче освiтньЬго ступеня
дерх(авною мовою]
володiння
вiльне
-;;;r;;;, що пiдтверджус

-копiятруловоiп""*п"-чиiншихдокУментiв,щопiДтверДжУЮтЬсТая(
трьох poklB на день

не менше
педагогiчноi iпuу*оuо-п"лагогiчноi) роботи
закладiв освiти);
ix подання (KpiM приватних та корпоративних
- довiдка про вiлсутнiсть судимостl;
попереднього (перiодичного) психiатричного
l - довiдка про проходження

огляду;

.- мотивацiйний лист, складений у довlльнlи формi.
цо пiд,u,рджують iT професiйнi
особа може надати iншi документи,

таlабо моральнi якостi,
згiдно з довlренlстю
особисто (або уповноваженою
!,окументи подаються
особою).
днiв вlд дня

впродовж 2о каJlендарних
!,окументи приймаються
проведення конкурсу у примiщеннi
оприлюднення оголошення про
департаменту
територiально.о,,оойу освiти Комунарського району
MicTo
Степова,l7,
вул,
за адресою:
освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Д"rГil,*l.

конкурсного

"*атку
та
ЬiлОору. етапи його проведення

инаеться
КБЙ-урсн иИ вiдб ip поч

з-lаil2010 ,а

,кладаеться з наступних

загальноТ середньоТ освiти,

l'lXil.",o-"

на знання законодавствлаJ.,"ф,:l'
nouny загальну середню_
зокрема законiв 0-o"'-?'""ni"-","i.гy",'пПро сферi загальноТ середньоt
aKTiB у
ocBiTy> та iншtих нор*аr"u"о-правових
тестування 16,11,2020 о
п"о*оuо,Ъ
шляхом
вiдбуваеться
освiти, що
Запорiзькоi MicbKoi
14.00 у примiщеннi ЗuпорТ,"*оI." {1-ч::,_"промiнь>II-III ступенiв Ns 3l
вечiрня. rl.r*onu
рали (Запорiзька.загальнЪосвiтня областi) за адресою:
запорiзькоi Mlcbkol рали Запорiзькот
шосе,37;
;;00Ъ, м. Запорirкяся, вул, Пiвнiчне
шляхом письмового
компетеятностей
- перевiрка проq,еЁiйних
l4,00 у
яка вiдбудеться l7,11,2020 о
вирiшення ситуачiйного завдання,

,

пр

и м i

ще

н н

i

зu

n

орi,liф-lЦф_

ШНЁН ;#:Ж;;;

;,

::л."т,,,i :], :iJ;жýJ,T'ilxll,,iJ#,от
;;;й, :;,iй
вул,
l у ::хi7:,:м,ч,,*
з lT"
Запорiлtх<я,
р iз ь к

"

за адресою: 69006,
MicbKoi рали Запорiзькоi областi)
I

Пiвнiчне шосе, 37;
мовою перспективного
- публiчна та вiдкрита презентацiя державноюосвiти, а також надання
середньоi
плану розвиr*у au*"uoy загальноi
змiсту
членiв конкурсноi KoMiciT в Meil(ax

.uп",uп"я
вiдповiдей
18,11,2020 о 14,00 у
"u
конкурсного u"npoOy,u"",,--,*u цбупетьсяЗапорiзькоi MicbKoi ради
<Промiнь>
примiщеннi Зuпорi,J*"J,о n'u",o
Ns 3l Запорiзькоi

runonu l1-Ill ступенiв
(Запорiзька ,u.-o"ou"l,;, ;;;ipi"
Запорiжжя, вул,
областi) за алресою: 69006, м,
MicbKoT рали ЗапорiзькоI

ПББтalмЪ

Пiвнiчне ш9ý.17,

телефону -га

;омер
адреса електронноl почт1 ?T,li:
iнформаuiю
frЪuпо"u*."оi' "uдuuu,"
документи
приймати
npo no"*ypa та

;'#;'. J"Tr'i

"

*

оJ^"

i,, i з g -l i

-Bs, е-Ьа
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Додаток 2

зрАзок ситуАцlЙного зАвдАння

О' " " О' М > ДЛ Я
!.оВас,яккерiвникаЗакЛаДУо..u]Т",вуснiйформiзвернуп1.'9ul'1i''У:й:Г''огOуЧняl.огокласуЗ
"
пр о х а н н я м
:
::1?]1.
1"_.;ж# #ff, :"ж, жr"5;}Ti* ;; #r,й
цъrР;|J'
свою вiдповiдь,
за
придбання,

Вашi

рlшення
зазначеНоi
керiвника закладу, rцодо вирiшення

дiТ, як

Ф

ЙацiТ,

Обгрунтуйте

О

К

Додаток

3

ОСВiТИ'

СфеРi ЗаГаЛЬНOi СеРеДНЬОТ
на знання ЗаКОНОДаВСТВа УКРаiНИ У
освiти
закJlаду загсшьноТ середньоТ

критерiт оцiнювання письмового ":::ч,?i:,
п"р,п"*,"uного п]ltУл.розвитку
освlти
ситуацiйного завдання та презентацiТ
закладу загальноi середньот
по,uо/п"рiвника
на конкурс
"u
пOрелiку питань' lц0 Мiстить
ткпtувоttttя,ання
якi формуються iз загальнOго
складасться iз 50 тестових завдань,

L

питань.

рiпппт

нт з якиХ е правильним,
ПiСЛЯ ЗаКiНЧеННЯ
КожнеТестоВеЗаВДанняпереДбачаечотириварiантивiДповiДей'ЛишеоДиНВарlа]
KoMiciT або спостеРеГаЧiВ,
йлп*_овпч"*ч,
саме:
а
тестуваt.tня noo*oo"ro
виставляються бали,
тестування) пройп"*" перевiрка_та
часу, вiдведеного на складання
завдань;
TecToBl4x
вiдповiли правильно на 46-50
2 бqJlч- кандида,u*, ,ni
тестових завдань;
41-45
на
правильнО
uiлпоuiлИ
],5 балч- кандидата*, япi
-40
тестових завдань;
на З 1
*u"o"ou,u*, якi вiдповiли правильно
1 бал
завдань]
правильно на 26-30 тестових
0,5 балiв- кандидата", ,*l uiопоuiли
ситуашiйного
До вирiшення ПИсЬМоВоГо

200

.

;;;;;"

лл_i-,,_,"

"t::{i:.::ii,"l,

-

ffi *^л:#ff:хТiнтнж#ffflffil"Т';Ы::у^;1ЁН:''.'
що не пройшли конкурс,
завдання та ввах(аються такими,
I

i

0ання,
спроможностi кандидатiв використовувати
проводиться з метою з'ясування
завдань
професiйноi
ситуаuiйних
розв'язання
обов,яiкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi

L

С umу ацiйt

ав

з

.13g
зокрема на знання
своi знання та досвiд пiд
""no"uii-o-1,o.uoou"*
кандидата встановленим вимогам,
знань

компетентньстi та професiйних
на посадi директора 1тЛаДу
iз завдаН"r*",u ariaToM роботи
законодавстВu, ,цо поu;rЗанi

спецlаJIьного

загальноТ середньоТ освlти,

його пtд час
Ситуаuiiлне.uuоuпп,вирiшуетьсяписЬМоВоДержаВноЮМоВоЮнебiльulе3Oхвuлuн.
ситуацiйних завдань шляхом витягування
.unpono"o"u""*
iз
одне
Кандидат обирас
"upiu",iB
ситуацiйного
вiдбору'
канjцидатiв за результатами розв'язання
компетентностl
професiйноi
оцiнювання
час

проведення конкурсного

пiд

ж;I;жж";:тьжт:;н^,жl"#:#,fiтlНlr,#;,"#"зi
посад:y обов' язкiв;
необхiднi для ефективного виконан.ня

та якi виявили глибокi знання, умiння,

для
вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому
яких
кандидатам, професiйна компетентнiсть
"iдпоuйu,

компетенцiТ,

1 бqл _

виконання посадових обов'язкiв;
0

б qл

i

в

#i#n;;'

ъ*;r*' fiхж]i

ТffiнiJ,ж"#i:,##.о,]l.,о",

кож

ни

м

чле но

м

ко нкурс

н

оТ ко м

i

с iT

iндивiДуально.оста'оч"оtооцiнкоюубалахзарозв'язанняситуаuiйногоЗаВДаННяесереДнеарифметичнезНаЧенНЯ

KoMicii,

оцiнок членiв конкУРСНОi

i;;;;;;i;;r"их

,-

бал 0,5 або нttасче вважаютЬСЯ

Itандидати,якiпiдчасрозв,яЗанняситУачiйноГоЗаВДаНняоТрИМаЛИсереДнlИ

такими,ffi

;;Ё"Ji,тi{f
#"ж;:rffiнхт#ffi
ситуацlинlж**#":*#црлi;:**"яж;"*lъ::
вирiшення
до

тестування кандидатiв, допущених
завдання.

,

u.-,

"

,i;rнiж.J#r:Jr.;#"ý"ffi;,;:;.il;frffi;ЪЬЁ*ii
b'i ;;;,Ъ ;, Ъ; "у n "", :, ]|,il ":: ::##ж^

o1i I

n о

"

жТ:ж*,""rжннffiж;;",r,;":,J;.;":ж"ri:му

освiти;
t бал - виставлясТЬСЯ

КаНДИДаТа",'*l

перспективного планУ РОЗВИТКУ

ЗаКЛаДУ

закладу
планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи

освiти;
(ово розкрили перспективи розвитку заклllУ_
освiти.

:1'],l:::Y,"":::}:;;;;;;;;";*y.unnuoy

,"Il11I загальноТ середньоl освlТИ
0балiв-ВисТаВЛяеТЬсякаНДИДатам,якi'"о*р""п"п"персПекТИВироЗВИткуЗакЛаДуосВlТ
перспективного ппuпулроiu",*у
презентацii,
визначення результатiв
ОЦiНКОЮ У баЛаХ З.а ПРеЗеНТаuiЮ
iндивiдуальНО.-ОЬТаТОЧНОЮ
iНДИВiДУаЛЬНИХ
кожним .in."o* конкурсноi KoMiciT

здiйснюсться

перспективного плану розвитку.закпuоу
оцlпо*

.u.un"r";T;.;;"r"i О"uiЙ . ."Р.О"'

аРИфМеТИЧНе ЗНаЧеННЯ

"i:H"T#iiTН",*:.lpou.o.nn, nYgny"olT "I-1:]:]:o_:.".,:]Hi"x,THH."LT"JTJrЖ;";H;"*"^l
такими, що не пройшли конкурснии
бQл 0,5 або нuuсче вважаються

серелн'iй
загальноi середньот освiти отримали

K4l
кожному цзцtrи!,ат}
кОжному
виставлених
балiв, виставлених
балiв,
...
.
:_ --^-rdа,d-фо DriеЕяuярться
додавання
шляхом додавання
визначаеться rIIляхом
кандидата
балiв
презентацll,
кtлькiсть
та
загальна
ситуацiйного завдання
законодавстuu,
роa";rau"ня
перевiрки знання
кiлькостi набраних ним балiв,
за результатur" оцiБання
пройшов конкурс, r_.;;;;;i;загальнот
рейтинг кандидата, який успiшно
загальну кiлькiсть балiв,
no"niply ,'i,uпl"о-,1*"И пuбрu" "uйбiльшу
вtдкритим
переможц.,
та
за
Гlершим
рейтингом
балiв Ьизначення переможця здiйснюсться
вирlшаJIьним
у
голосування
у разi набрання кандидатами од"uпъuот кiлькостi
час вiдкритого
pu.i рiuп}'о"Ъ"..'"Ы :олосiв пiд
(У РаЗi ВiДСУТНОСТt
KoMicii
голосуванняn' un."iJ'*b*idi.-y
КОНКУРСНОТ
ГОЛОВИ
non*y"|"nJi,KoMicifaбo ЗаСТУПНИКа
визначеннi переможця е голос голови
голови конкурсноТ KoMicii),

вiдбiр,

Додаток 4
1-1lI

Дата

шкOли
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
поСаДУ.. -riЪо*оТ'рчои
Графiк проведення.конкурсу на
областi
Запорiзькоi
ступенlв Ns 103 Запорiзькоi
Гiдповiдальнi
Примiтка
Захiд

l

,Д,ень

l

02.10.2020

ти)кня

Видання

п'ятниця

накаЗу

IBaHoBa В.В.

Ilpu llрчDчzцч"""

Захарова А.Г.

конкурсу.

Пiдготовка листiв:
- управлiнню внутрiш",оi _,,
полiтики, преси та iнформаutt
Запорiзькоi MicbKoT ради пр0
про
розмiщення оголошення
на
конкурсу
проведення
офi,-r.iИпо"у веб-сайтi MicbKoT

-

ради;

],"р"rорiuльному вiддiлу
Комунарського

оСВiТИ

ра.йон.у

освlти l науки
MicbKoT
ради про
ЗапорiзькоТ

департаменту

роз"iщення оголошення про
конкурсу на веб-сайтi
| проu"о"""я
закJIзд/ 99д_!lll-.сайтi
та
ТВО
l
|

03.10.2020

субота

04.1 0.2020

недlля

05. l 0.2020

понедiлок

IBaHoBa В.В.

Формування складу конкурýн(
ко м

Захарова А.Г.

icii

(пiдготовка листiв про надання
кандидатур для формування
лл,,лi' ,ппriгiТ\

0б.1 0.2020

в i

Оприлюлнення

второ к

проведення конкурсу:
- на сайтi MicbKoi рали, сайтi

змр
нас -_: тDл лл;-;

07.1 0.2020
08. l 0.2020

09.10.2020

llpu

оголошення

середа
четвер
п'ятн и ця
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