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оголошення

про проведення конкурсу на посаду директора

Запорiзi*оi'мiськоi

ЗапорiзькоТ областi,

ради
Запорiзького навчаJIьно-в"*оu"о.о-*о"пп.*"у ЛЭ
ЩонаЛежиТЬДокомУнаJIьноТвласностiтериторiаrrьноТгромадимiстаЗапорiжжя
+Z

MicbKoi ради оголошус конкурс на.посаду директора Запорiзького
/{епартаменТ освiтИ i наукИ Запорiзькоi
ЗапорiзькоТ областi, що нuIлежить до комунальноТ
навчtцьно-виховного *o*nn.n.i ЛЪ 42 ЗЙорiзькоi MicbKoT рали
власностi територiальноТ громади MicTa Запорiжжя:

Найменування та мlсце
знаходження закладу
Найменування посади та
умови працl

MicbKoi
5iпорiзький навчzlльно-виховний комплекс ЛЪ42 Запорiзькоi
ЗапорiзькоТ областi

Мiсце знаходження: вул. Шевченка,211а, м,
територiальноТ громади MioTa Запорiжжя,

премiТ встановлюються згlдно з
УкраТни вiд
трудовиМ договором, вiдповiдно до П.останови Кабiнету MiHicTpiB
тарифноi
единоТ
на
ocHoBi
з0.08.2002 Ns1298 <Про оплату прачt прачiвникiв
та
закладiв
працiвникiв
У:lulо",
po.pooiB i коефiцiентiв з оплати працi
MiHicTpiB
Кабiнету
"irn"
Постанови
C6"prn;
органiЪачiИ окремих галузей бюджетноi

Посадовий оклад, надбавки, доплати

та

Украrъивiдt.s.оs.tg99N9859кПроУмовиiрозмiриопЛатипрачiкерiвникiв
об'еднань
пiдприемств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, .та
MiHicTpiB. .УкраТни вiд
Кабiнету
Постанови
пiдприсмств>;
д.р*uuп"*
УкраiЪи
tо.оz.zоlS JФ695 i<Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB
працiвникiв>,
вiд l1.01.2018 Jф22 <про пiдвищення оплати прачi педагогiчн11
<<Про
наказу MiHicTepcTBa Ьсвiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 Nэ557
тарифних
схем
розрядiв
оплати працi та затвердження

;;й-;;;;;;-fi;

ппацiвникiв наВч€tЛЬних заклаДiв, установ освiти та наУкових

Квалiфiкачiйнi вимоги до
керiвника закJIаду вiдповiдно
до Закону УкраТни кПро
повну загаJIьну середнIо
ocBiTy>

Перелiк, кiнцевий строк i
мiсце подання документiв для
участi у KoHKypci

Установ>>'

'

посадУДиректораза*ладУзагальноiсередньоТосвiтикоМУнаЛьноlВЛасносТl

територiалiноТ громади MicTa Запорiжжя може обiймати особа, iy,__,
.рЬruлЪ"""ом УкраТни, вiльно uолодiс державною мовою, мас вищу ocBiTy

ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчнот таlабо науково-педагогiчноi
приватних, корпоративних
роботи не менше трьох poKiB (KpiM _керiвникiв
стан
здiбностi,
фiзичного i психiчного
органiзаторськi
освiти),
закладi"
Здоров'я,ЩоНеперешкоДжаеВиконаннЮпрофесiЙнихобов'язкiв,пройшла

ний вiдбiр та визнана trереможцем кон
в KoHKypci подаються TaKi документи:
yuacTi
Дя
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку rrерсонzlльних даних
вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персонtLпьних даних);
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором rIасника конкурсу);
- копiя паспорта громадянина УкраТни;
- копiя документа про вищу ocBiTy (з додатком, що е його невiд'емною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спеuiалiста);
- документ, що пiдтвер.чжус вiльне володiння державною мовою;
копiя труповоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж
ix
педагогiчноТ (науково-пелагогiчноt) роботи не менше трьох poKiB на день
освiти);
подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
довiдка про проходження попереднього (перiоличного) психiатричного

-

-

огляду;

-

мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi,

особаМоженаДатиiншiдокУменти'ЩопiдтверджуютьiТпрофесiЙнiта/або

Щата та мiсце початку
конкурсного вiдбору, етапи

його проведення та

тривалiсть

моральнi якостi.
згlдно з довlренlстю
щокументи подаються особисто (або уповноваженою
особою).
календарних днlв вlд дня оприлюднення
,щ,окументи приймаються впродовж 20
конкурсу
у примiценнi територiального вiддiлу
оголошення про проведення
освiти i науки Запорiзькоi
департаменту
освiтИ Шевченкiвського району
м,
За
l45-A,
Чарiвна,
вул.
за
адресою:
мiськоТ ради
Коr*урс"иИ вiдбiр починаеться з 16.11.2020 та складаеться з наступних
етапiв:
- перевiрка на знання законодавства у сферi загальноi середньот освiти, зокрема
законiв'Украiни кПро ocBiT>, кПро повну загаJIьну середню ocBiTy> та iнших
нормативно-правових aKTiB у сферi зага.llьноТ середньоТ освiти, що вiдбуваеться

шляхом письмового ,""ry"u*rr" 1б.11.2020 о 15.30 у примiщеннi
Запорiзького лiцею <Промiнь> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради (Запорiзька

lYllvDNvr рали
JaltUPrзbKUl MicbKoi
уqлfr
J l ЗапорiзькоТ
J\9 3l
сц'пе,r* N,
l1_1ll ступенlв
загал""оос"iтня вечiрня шкопа ПrП
шосе, 37;
Пiвнiчне
вул,
Запорiжжя,
м,
69006,
Запорiзькоi областi) .u uop.,olo,
вирiшення

пробеЬiИних компетентIlостей шляхом письмового
о 15.00 у примiщеннi
ситуацiйного ,u"ouro,"-"*u ulдоуд.ться 17.11.2020
MicbKoT
Ради (Запорiзька
iuriopi."*o.o лiцеlо'Йро*lrri, Запорiзькоi
MicbKoT ради
,u.*r"оо.riтня вечiрня школа II-III сryпенiв Ng 31 Запорiзькоi
шосе, 37;
областi) Ъч члр..оr, 69006, м, Запорiжжя, вул, Пiвнiчне

--Й"riр*ч

iunopir"noT

-гryблiчнатавiдкритапрезентаЦiяДержаВноюМоВоюперспективногопланУ
а також наданнrI вiдповiдей на
розвитку закладу.загальноТ середньоi'-освiти,
межах змiсту конкурсного
в
запитаншI членlв *он*урснЪТ KoMiciT
14.з0
о
у примiщеннi Запорiзького
;;й;бr""r*, яка вiдбудетiся 18.11.2020
вечiрня

лiцею пПроri"rо ЗапорiзькоТ MicbKoT рапи.(Запорiзька загальноосвiтня
областi) за
Ш-iII ступенiв ft зt Запорiзькът Micbkoi ради Запорiзькоi
37.
шосе,
м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне

йй
Прiзвище та iм'я, номер
телефону та адреса
електронноТ пошти особи,
уповноваженоТ надавати
iнформаuiю про конкурс та
приймати документи для

MicbKoT рали, т.286-23 -2 1, e-mail: tvo.shev@zp, gov,ua,

Додаток 2

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ
батьки маЙбутньOг0 учня 1-ог0 класу з
Вас, як керiвника закладу освiти, в уснiй формi звернулись
коштiв на рахунок благодiйного фонду км> для
проханням надати po.'""nann" щодо обов'язковостi внесенtш
.Що

технiки для майбутнiх першокласникiв,
придбання , за рiшенням батькiв класу, комп'ютернот
зазначеноi ситуаuii. Обгрунтуйте свою вiдповiдь,
u"рiшення
вашi дii, як керiвника закладу, щодо

,Щолаток 3

середньоi освiти,
знацня законодавства Украiни у сферi загальноi
Критерii оцiшовання письмового тестування на
загаJIьЕоt
закладу
перспективного плану розвитку
письмового вирlшення ситуацiйного завдання та презентацiТ
освiти
середньоi
загальнот
середньот oauir" на конкурс nu по.uду керiвника iu*лuду

L

Тесmування.

перелiку питань, що мiстить
Тесryвання складасться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз загального

200 питань.

лише один BapiaHT з яких е правильним,
кояtне тестове завдання передбачае чотири варiанти вiдповiдей,
членiв KoMiciT або спостерегачiв, Пiсля
Тестування проходить пиаьмово це--бlцэtдс-ý!--аý!!зц! у присутностi
перевiрка та виставляються бали, а саме:
закiнчення часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться
завдань;
2 балu- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 46-50 тестових
завдань;
тестових
41-45
на
правильно
вiдповiли
якi
1,5 балu- кандидатам,
завдань;
тестових
1_40
на
з
правильно
вiдповiли
якi
кандидатам,
t бал
завдань;
тестових
на
26_30
правильно
вiдповiли
якi
0.5 балiв* кандидатам,
завдань.
тестових
на0-25
правильно
вiдповiли
якi
кандидатам,
0 балiв
тестування отримiци 0 балiв не допускаються до вирiшенrи письмового

_

_

кандидати,

якi пiд час

ситуацiйного завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс,
II. Сumуацiйtli з авdання.

канцидатlв
розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностl
вiдповiдностi
оцiнки
шляхом
обов'язкiв
посадових
виконання
час
пiд
та
досвiд
використовувати своi anurr"
вимогам, зокрема на знання
професiйноi' компетентностi та професiйних знань кандидата встановленим
посадi
на
директора закладу загальноi
спецiального законодавства, що пов'язанi iз завданнями та змiстом роботи
середньоТ освiти.

ситуацiйне завдання вирiшусться письмово державною мовою не бiльulе 30 хвuлuн.
витягування його пiд час
Кандидат обирас одп" й ,uпропо"о"uних BapiaHTiB ситуачiйних завдань шляхом

проведення конкурсного

вiдбору.

-_,__,-лл---,_ л-.-.,л.,:_
Пiд час оцiнювання професiйноТ компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:
2 бqлч кандидатаМ, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та
необхiднi для ефективного виконання посадових обов,язкiв;

-

п*-*цii,
l бал * кандидатам,

якi виявили глибокi знання, умiння,

профьсiйна компетентнiсть яких вiдповiдас вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;
вимозi,
0 балiв- кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае
кожним членом конкурсноТ KoMiciT
здiйснюеться
завдань
Визначення резулЪrатi" розв'язання ситуацiйних
с середнс арифметичне 3начення
завдання
ситуацiйного
iндивiдуально, остаточною оцiнкою у балах за розв'язання
koMicii.
iндивiдуальних оцiнок членiв конкурснот
вважаються
кандидати, якi пiд ua" роru;".ання ситуацiйного завдання отримали середнiй бсш 0.5 або нuсlсче
конкурсу,
етапу
чергового
не
до
кандидати
TaKi
доtryскаються
конкурс.
такими, що не пройшли
балiв
пiдбиття пiлсумкiв ibcryua""" та вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюеться шляхом додавання
ситуацiйного
вирiшення
за
та
ба;tiв
за тестування кандидатiв, допущеню( до u"рiura"пя ситуацiйного завдання,
завдання.

IIL поезенmаuiя пеrlспекmuвноео плаttу оозвumкч заклаdv заzальноi' сереdньоi ocqimu
закладу
кожен кандидат публiчно та вiдкрито презентус державною мовою перспективний план розвитку
l
5
хвuлuн.
не
бiлыае
загальнот середньот освiти. Виступ повинен тривати
публiчнот та вiдкритоi презентацiт IIерспективного плаtry розвитку закладу
оцiнювання

результату
,щля
загальнот середньоi освiти використовусться така система:
2 бqлu

-

закладу
виставлясrоa" пu"д"датам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи

освiти;

-

виставлясться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освlти;
0 балiв - виставлясться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвиткУ закJIаду освlти,
освiти
визначення результатiв презентацii перспективного плану розвитку закJIаду загальноi середньот
презентаuiю
за
балах
оцiнкою
остаточною
iндивiдуально.
KoMiciT
у
здiйснюетьс" *о*п"Й un"no* конкурсноi
iндивiдуальних
перспективного плану розвитку зашаду загальноТ середньоi освiти е середнс арифметичне значення

t

бал

оцiнок членiв ко"курсноТ KbMiciT. Кu"д"дur", "ni пiд час проведення публiчноi та вiдкритоТ презентаuiТ
0.5 або нuсюче
перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти отримalли серелнiй бал

визначаеться шляхом
вважаються такими, що-не пройшли конкурсний вiлбiр. Загальна кiлькiсть балiв кандидата
законодавства,
знання
перевiрки
оцiнювання
додавання балiв, виставлених кожному кандидату за результатами
за,лежить вiд
конкурс,
пройшов
який
кандидата,
успiшно
розв'язання ситуацiйного завдання та презентацii. Рейтинг
який набрав
кандидат,
с
конкурсу
переможцем
та
за
Першим
рейтингом
загальноТ кiлькостi набраних ним балiв.
ПеРеМОЖЦЯ
ВИЗНаЧеННЯ
баЛiВ
кiльКОСТi
однаковоТ
кандидатами
набрання
у
балiв,
найбiльшу загiUIьну кiлiкiсть
разi
вiдкритого
час
пiд
голосiв
У
KoMicii.
членiв
розподiлу
голосуванням
рiвного
разi
вiдкритим
здiйонюсiься
голови
заступника
,ono"y"u"n" вирiшальним у uri"uuer"i переможця € голос голови KoHKypcHoi KoMiciT або
конкурсноТ KoMiciT (у разi вiдсутностi голови конкурсноI KoMicii),

Додаток 4

Запорiзького навчально-виховного
графiк проведення конкурсу на посаду. директора
областi
комплексУ N;;;5;;"рiзькоТ йiськот ради ЗапорiзькоТ
,Щата

02

. 1

0.2020

тижня
п'ятниця

Примiтка

Захiд

,Щень

Вiдповiдальнi

В.В.,
Захарова А.Г.

IBaHoBa

Видання наказу про проведення
конкурсу.

Пiдготовка листiв:

- управлiнню внутрiшньоТ
полiтики, преси та iнформаuiТ
Запорiзькоi мiськоi ради
розмiщення оголошення

проведення конкурсу
офiчiйному веб-сайтi

про
про

на
MicbKoT

ради;

- ,ер"rорiальному вiддiлу освiти

Шевченкiвського

району

департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради про

розмiцення оголошення

про

проведення конкурсу на веб-сайтi
'I'Еf\ тq .ойтi qякпя пv освiти

03.10.2020

субота

04.1 0.2020

недlля
понедlлок

05. 10.2020

IBaHoBa

Формування складу KoHKypcнol
ком

В.В.

Захарова А.Г.

icii

(пiдготовка листiв про надання
кандидатур для формування
-rпq п\/ .лuкrlпсноi

06.10.2020

BlBTopoK

KOMiCii)

Оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу:

- на сайтi мiськоi ради, на
дон змр

07.1 0.2020
08.1 0.2020

оq.

io.zozo

середа
четвер
| п'ятничя

субота

\2.|0,2020

недlля
понедlлок

13. 10.2020

вlвторок

14,10.2020

середа
четвер

16,10,2020
l 7.1 0.2020

п'ятниця
субота
недiля

0.2020
20. l 0.2020

IIонедlлок
вlвторок

22.|0.2020
2з.10.2020

п'ятниця

l5.10.2020

l8.10.2020
l 9,

1

2l,|0.2020

середа
четвер

пбпястi

Продовхсення подання та
прийому документiв вiд
кандидатiв на зайняття посади
директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу
Nч 42 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

Продовження подання та
прийому документiв вiд
кандидатiв на зайняття посади
директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу
Nч 42 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
?опппitrкпт

24.|0.2020
25.1 0.2020

26.|0.2020

Захарова А.Г.,
Перепелиця Н.С.,
Кузнецов А.С.
Кузнецов А.С.

сайтi

- -о пайтi TRO сайтi знВК N9 42
Початок подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на
зайняття посади директора
Запорiзького навчальновиховного комплексу Nч 42
Запорiзькоi MicbKoi ради
?o-nniarrnT

10.10.2020
11.10.2020

IBaHoBa В.В.,

Кузнечов А.С.

Видання наказу
про затвердження
складу
конкурсноТ

IBaHoBa В.В.,

Захарова А.Г.

KoMicii

Кузнечов А.С.

пбпястi

субота
недlля
понедlлок

За KiH ч ен

ня

п р и Ц

!IчrJ_д9цJц

JдIц

Кузнецов А.С.

24,10.2020

субOта

25. l 0.2020

недiля
понедiлоt{

26.10.2020

Jal(tH чення

до l7.00

2,7.10,2020
28.10.2020

в

iBTo ро

середа

29,l0,2020
30,I0,2020
з l. l0.2020
Ur.l l.z020
02,l l .2020

ч

прIr !]ому документiв

Кузнеuов А.С.

вiд кандидатiв на зайняття посадtl
директOра Запорiзького
навчально-виховного комплексу
ЛЬ 42 Запорiзькоi MicbKoi
ради
Запорiзькоl'областi
П епдо i л--

tt

и

конкурсноi Koпlicii

етв ер

Коrlкурсна

ком iсiя

п'ятни ця

субота

недiля
понедiло к

rrршлннl

lH рlшення

Протокол ЛЬl

про

кандидатiв до участi

ДОПУЩенlrя

у конкурсному вiдборi на посаду

ко

диреI(тора Запорiзького

04,11

05. l l ,2020

субота
недlля

09.1 1.2020

понедiлок

l0. l 1.2020
l1.11.2020
l2.11.2020
l3.11.2020
l 4.1 | .2020

а _,л:.Jal(lH
чення

субота
недiля

l 6.1 1.2020

понеdiлок

ознайомлення

о.цiнювання та прийняття

Протокол

про допущення/

недо,пущення до участi 2-ому
у

.l l .2020

BiBTopoK

l8.1 1.2020

середа

Перепелиця

Початок по@о.о;йборуl-й етап - письмове тестування
рlшення

l1

iсiя

llерепелиця Н.С.

кандидатiв iз закладом загальноI
середньоi освiти

BiBTopoK
середа
ч етвер
п'ятн и ця

5.1 1.2020

я йп

Запорiзьким навчаJlьно-виховним
комплексом Лч 42 Запорiзькоi
MicbkoT ради Запорiзькоi областi

етвер
п'ятни ця

08 l1.2020

I

оlн

| середа
ч

06.1l .2020
07.11.2020

нкурс ноТ

Запорiзькоi областi
Оприлюднення ]riшення

l,Ьrоро-

.2020

ком

ком ic ij'

навчал ьно-виховного ком плексу
ЛЪ 42 Запорiзькоi MicbKoj'
ради

03.1I.2020

Конкурсна

зас iдання

етапl KoHKyDcv

."У!

.-Yl

all кOHKypcJ /
.Е|

-

письмове
вирlшення ситуацi йного завдання
О.цiнювання та пр! t й няття
рlшення про допу ще н няl
недо.пущення до yttacTi З-ому
у
етапl koHkvncv

а
.I4ll
l ". -

кUпкурсу

- пУОЛIчна

l вIдкрита презентацiя

зас iдан ня
ко

нкурс ноi

ком ic

Протокол
н

Конкурсна
ком

iсiя

ii

ЛЬ3

зас iдан ня
ко

ЛЬ2

курс ноТ

Ко н курс на
ком iсiя

ком ic iT

та

лерспективного

плану розвитку
|
ЗапорiзькоI' загальноосвiтньоТ
|
школи I-IlI ступенiв М I0З
Запорiзькоi м icbKoi. рали
ЗапорiзькоТ областi
О.цiнювання та прийняття

рIшення

l9.1l .2020

ч

етве р

про результати

публiчноТ та вiдкритоТ
презентацii перспективного плану
розвитку закладу ocBiTrl
rr lлrrелення пlдсумкiв

_проведення конкурсу на посаду

Протокол
зас iдан ня
ко нкурс ноТ
ком ic iT

ЛЬ4

пiдсумковий
протокол

Конкурсна

ком iсiя

Конкурсна
ком

iсiя

Н,С

директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу
ЛЪ 42 ЗапорiзькоТ MicbKoT
ради
ЗапорiзькоI областi.
Визначення переможця

20,l l .2020

п'ятни ця

21.11.2020

зас lда н ня

конкурсноi
ком ic

ii

Оприлюф

Конкурсна

ttr етапlв KoHKvDcv

22.11.2020

2з.1l .202
24.1 l ,202о

понедiлок
в

iBTopo к

Призначiii" пБр7йБйБ

l(oHl(ypcy на посаду директора
Запорiзького навчально виховного комплексу М 42
Запорiзькоi' MicbKoi
ради
Запорiзькоi областi та
укладання
з ним строкового трудового

пр из нач

ен

ня,

строковий
ТРудовий договiр

департаменту

освiти i науки
апор iз ькоi
мiськоi'ради
Романчук С.Ю.
З

