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засiдання KoнKypcнoi KoMici[ з проведення конкурсу на зайняття
вакантних посад директорiв закладiв 3агальноi середньоi освiти м. Запорiжжя
м. Запорiжжя

16.|1.2020

Склад KoнKypcнoi KoMicii:

губiна оксана Олександрiвна - член постiйноi koMicii з питань освiти, науки, культури,
ТУРИЗМУ Та 0ПОРТУ ЗаПОРiЗЬКОi МiСЬКОi
РаДи, депутат Запорiзькоi мiськоi ради;-.оrоr"
KoнKypcнoi
KoMicii

ЗайцеВ В'ячеслаВ олексiйоВич - голоВа постiйноi KoMiciT з питань освiтио
науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi ради,депутат Запорiзьtсоi MicbkoT
ради;

ПолухiН ВолодимИр ФедороВич - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки,
культури,
туризму та спорту Запорiзькоi Micbkoi ради, депутат Запорiзькоi Micbkoi
ради;
Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начальника вiддiлу дошкiльноi, загальноТ
середньоi,
професiйноi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних
центрiв упраuлiння
ДОШКiЛЬНОi, ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЬОi, позашкiльноi, професiйноi Ta-urroT освiти
департаменrу
освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

ЛисогоР Свiтлана Леонiдiвна - начальник вiддiлу взаемодii з органами мiсцевого
самоврядУвання, монiторингу та позапланового контролю
управлiння Щерiкавноi слухсби

яtсостi освiти у Запорiзькiй областi;

L{ипрiанова Свiтлана Георгiiвна - головний спецiалiст вiддiлу взасмодii
з органами мiсцевого
самоврядУвання, монiториНгу та позапланового контролю
управлiння Щержавноi служби
якостi освiти у Запорiзькiй областi;

!убiна Микола ВолодимИровиЧ - заступник голови
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи;

KoMyHapcblcoi районноi органiзацiТ

Сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорirкхtя ВсеукраiЪськоi
громадськоi
органiзацii <Асоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;
ГузеватиЙ АндрiЙ ЮрiйовиЧ - LIлеН громадсьКоi органiзацii <Об'еДнання
керiвникiв закладiв
агальноi середньоТ освiти територiаrrьноi громади MicTa Запорiжrкя>.
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Присутнi:
Вiдсутнi:

ПОРЯДОК !ЕННИЙ:
1, Проведення переВiрки на знання законодавства

Украiни у сферi загальноi середньоi освiти
(письмове тестуванНя) кандидатiв на зайняття ваканr"r* .rо"uд
директорiв закладiв загальноi
середньоi освiти комунаJIьноi власностi територiальноi громади Micia
Запорiлокя.
2, Пiдведення пiдсУмкiв писЬмового тестування та визначення
учасникiв другого етапу
конкурсу - письмового вирiшення ситуацiйного завдання.

СЛУХАЛИ:
ГУбiНУ ОКСаНУ ОлеКСандрiвну, голову конкурсноi KoMicii, яка наголоOила,
щ0 кOнкурс
на зайнятгя вакантноi посади директора 3апорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
Ns103 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi та вакантноi посади директора Запорiзького

цавчально-виховного комплексу м42 Запорiзькоi плiськоi Ради Запорiзькоi областi
проводиться вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про повну загапьну середню оЪвiту>, згiдно iз
<подоженцям про конкурс ца посаду керiвника закпаду зага.rrьноi середньоi освiти
комунальноi власностi територiальноi lромади MicTa Запорiжжя>, затвердженим
рiшенням
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.05.2020 м 35, на пiдставi наказiв ДеПаРТаI\,rенту освiЙ i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 05.10.2020 Nэ 790rclTp та JФ791к/тр кПро проведення конкурсу
на
посаду директора>. На пiдставi вивчення поданих локументiв конкурсна комiсiя пр"й""па
рiшення про допущення 4 осiб до yracTi у KoHKypci на зайняття 2 вакантних посад директорiв
закладiв зага.rrьноТ середньоi освiти MicTa Запорiжхtя (протокол
засiдання KoHKypcHoi
KoMicii вiд 27. 1 0.2020).
СписоК кандидатiв на 3айнятгя вакантних посад керiвникiв закладiв загальноi середньоi
освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя оприлюднений на
офiцiйному сайтi Запорiзькоi MicbKoi ради, на сiйтi департаменту оЪвiти i науки Запорiзькоi
Micbkoi ради та на сайтах вiдповiдних закладiв освiти.
Голова конкурсноi KoMicii Губiна О.О. звернула увагу, що I етап конкурсу (письмове
тестуваннЯ) для кандидатiв на зайнятгя BaKaHTHoi посади дирекrора Запорiзькоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв М103 Запорiзькоi MicbKoi
рад; Зап;рiзькоi областi
згiднО з нака:}оМ департаi\{енту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi
радЙ вiд 05.10)020 J\Ъ790к/тр
кПрО проведенНя конкурСу на посаду директора)
розпочинаеться 16.T12020 о 14.00. Щля
участi у письмовому TecTyBaHHi прибули два кандидати на зайняття даноi вакантноi.rо.йr,
Ганзупенко Ва.пентина Петрiвна та Сулiма Iрина Сергiiвна.
губiна о.о. В телефонному режимi вияснила причину вiдсутностi на письмовому
TecTyBaHHi третьогО rIасника конкурсу Кiнебас BiKTopii ВiктЬрiвни.
В телебоннiй розмовi
КiнебаС В.В. повiДомила, що знiмае свою канДидатУРУ i вiдмовл"еться вiд пода.пьшоi
участi у
KoHKypci за станом здоровОя.
Голова конкурсноi KoMicii пропонуе прийняти
рiшення стосовно ситуацii, яка склаjIася.
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яrсий запропонував врахувати телефонну
-t
розмову Кiнебас В.В, як
офlцlйну заяву та зняти iT кандидатуру з подальшоi
koнkypci
на зайнятгя вакантноi
участi у
посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв
NslOз Запорiзькоi MicbKoT

ради ЗапорiзькоТ областi.
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Голова конкурсноi KoMicii наголосил&, Що
для участi у KoHKypci на зайняття посади
директора ЗапорiзькогО навчально-виховного комплексу м 42 ЗапорiзькоI
MicbKoiJ рЙ,
Запорiзькоi областi допущено одного кандидата - Поливанюк
оксану Миколаiвну. Згiдно з
накаЗоМ ДепарТаМентУ освiти i наУки Запорiзькоi
MicbKoi
вiд os.io.zozo M79irc/Tp-Ф"
проведення конкурсу на посаду директорa> проведення ради
I_ етапу конкурсу на дану посаду
РОЗПОЧИНаеТЬСЯ 16,I]'2020 О 15.30. ЗаПРОПОНУВа.па об'еднЙ
.rроu.о"п"я письмового
тестування для кандидатiв на зайнятгя 2 вакантних
посад директорiв шкiл,
невеликУ кiлькiстЬ уrасникiВ та дотримання ними Bcix
"pu*o"ya""
вимог карантину (застосування
iндивiдуа;rьних засобiв захисту та дотримання
дистанцii).

Голосували (вiдкритим гопосуванням)
(за) -

:

(проти)- ,0 "[пt!"tо

(утрималисьD

Рiшення прийнято.

Губiна О.О. нагадала про тривалiсть та процедуру проведення тестування на знання
законодавства Уrсраiни у сферi загальноi середньоi освiти. Тестування мiстить 50 (п'яmdесяm)
тестових завдань, якi формуються iз загального перелiку питань, що мiстить 200 питань.

Кожне тестове завдання поредбачас 4 (чоrtuри) варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT з яких
правильний. Тестування проходить письмово не бiльu,tе б0 хвuлuлl у присутностi членiв
конкурсноi KoMicii, Запропонувала перейти до проведення письмового тестування.
Проведення письмового тестування здiйснюеться згiдно iз затвердхtеним у Полоlкеннi
порядком.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове тестування, члени KoнKypcнoi KoMicii
приступили до оцiнювання вiдповiдей.
Гопова конкурсноi ком
секретарем конкурсноi KoMicii
Голооували:
(за)) -

(проти) (утримаJIись)
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ВИРIШИЛИ:
Секретарем конкурсноi KoMicii обрати
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ВИСТУПИВ:

3a)L/o4 В._D, , секретар конкурсноi

письмового тестування.
2 балu- кандидатам,
1,5 бапu
кандидатам,
] бал
кандидатам,

-

-
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"сiiо/ц.уа.

KoMicii, який нагадав критерii оцiнювання

За вiдповiдi на TecToBi питання виставляеться бали вiд 0 до 2:

якi
якi
якi
0,'5, балiв - кандидатаrrл, якi
кандидатам, якi
0 балiв

-

Ва Г

вiдповiли
вiдповiли
вiдповiли
вiдповiли
вiдповiли

правильно
правильно
правильно
правильно
правильно

на46-50 тестовихзавдань;
на4|-45 тестових завдань;
на 3 1-40 тестових завдань;
на 2б-30 тестових завдань;
на 0-25 тестових завдань.

Кандидати, якi пiд час тестування отримыlи Q__бgдj!, не допускаються до вирiшення
письмового ситуачiйного завдання та вважаIоться такими, що не пройшли конкурс.

Пiсля закiнчення оцiнlоваrrня пиOьмового тестування, секретар конкурсноi KoMicii
заносить до екзаменацiйноi вiдомостi результати письмового тестування (кiлькiсть набраних
балiв).
СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О.О., голову KoнKypcнoi KoMicii, яка запропонуваJIа пiдвести
пiдсумки I етапу конкурсу - письмового тестування на знання законодавства у сферi загальноТ
середньоi освiти.

ВИСТУПИВ:

Y+r?g rt.п
_-5,щ.ьц!йL_,

секретар конкурсноТ KoMicii, який нагадаВ КРИТеРii ОЦiНЮВаННЯ
2:
письмового r..rуоГ*. За вiдповiдi на TecToBi питання виставлясться бали вiд 0 до
2_Lqцц- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 46-50 тесТОВИХ ЗаВДаНЬ;
!J_б_gдц_ кандидатам, якi вiдповiли IIравильно на4ll_45 тестових завдань;
Lбцц_ кандидатам, яlсi вiдповiли правильно на з1_40 тестових завдань;
0,5 балiз- кандидатам, якi вiдповiли правильно на26-З0 тестових завдань;
а!gд]g_ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0_25 тестових завдань.
канлидати, якi пiд час тестування отрималм Q :бgдц. не допускаIоться до вирiпlення
письмового ситуацiйного завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.
I1iсля закiнчення оцiнювання tIисьмового тестування, секретар кОНКУРСНОТ KoMiciT
заносить до екзаменацiйноi вiдомостi результати письмового тестування (кiлькiсть набраних
балiв).

СЛУХАЛИ:
По лругому питаFIнЮ Губiну О.О., голову конкурсноi KoMiciT, яка запропонувала пiдвести

пiдсумки I етапУ конкурсУ - письмового тестування на знання законодаВства у сферi загальноТ
середньоТ освiти.

RИСТУПИВ:

-'foПцt/
тестування.
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секретар конкурсноТ KoMiciT, який оголосив результати письмового

Кандидати на зайнятгя вакантнот посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi

школи I-III ступенiв Jф 103 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi отримыIи Taki бали за
письмове тестування:
Ганзуленко Валентина Петрiвна Сулiма Iрина СергiТвна Itандидат на зайняття вакантноi посади директора Запорiзького навчаJIьно-виховного
комплексу Nb 42 Запорiзькоi мiськоi рали Запорiзькоi областi Поливанюк оксана Миколатвна
Z;,t,aJ,ge,r})
отримала за письмоВ"Ъ".rуuurr" l,э^Бr, ( 45 r7оlч.rl,пllх
За результатами оцiнювання письмового тестування дали правильну вiдповiдь:
особи;
на 46-50 тестових завдань - _
,/
особgц
завдань
на 41-45 тестових
особи;
на 31-40 тестових завдань особи;
завдань
тестових
на 26-30
особи.
на 0-25 тестових завдань
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ВИРIШИЛИ:
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другого етапу конкурсу (письмового вирiшення ситуацiйного завдання) допускаються
конкурсу.
,3 /,,l |,tt ) учасник Д
' ГЬЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за)) (проти) *
(утримались) .що

Голова конкурсноТ KoMicii
Члени конкурсноТ KoMicii

.

Губiна

В.О. Зайцев
В.Ф. Полухiн
согор

С.Г. Щипрiанова
.В. Щубiна

Сукач

