пIдсумковиЙ протоItол

засИання KoнKypcнoi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття
вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя
19.11.2020

м. Запорirкяся

Склад KoнKypcнoi KoMicii:
I'убiна Оксана Олександрiвна - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради; голова
кOнкурснOi lcoMicii;

Зайцев В'ячеслав Олексiйович - голова постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту ЗапорiзькоТ MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради,,

По;rухiн Володимир ФедоровиLI - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради;
Субота ГшIина CeMeHiBHa - заступник начальника вiддiлу лошкiльноТ, загальноТ середньоТ,
професiйноi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння
дошкiльноi, зага:rьноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти Щепартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноi дерrкавноi адмiнiстрацii;

Лисогор Свiтлана Леонiдiвна - начаJIьник вiддiлу взаемодiТ з органами мiсцевого
самоврядування, монiторингу та позапланового контролю управлiння Щержавноi слухtби
якостi освiти у Запорiзькiй областi;

ldипрiанова Свiтлана Георгiiвна - головний спецiалiст вiддiлу взаемодiТ з органами мiсцевого
самоврядування, монiторингу та позапланового контролю управлiння flержавноi слуrкби
якостi освiти у Запорiзькiй областi;

!убiна Микола Володимирович

-

заступник голови Комунарськоi районноi органiзацiТ

Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни;

Сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорittсхся ВсеукраiнськоТ громадськоi
органiзацii <Асоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;
Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацii <Об'еднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоi освiти територiа-пьноi громади MicTa Запорiлtяся>.
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ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
пiдсумкiв конкурсу на зайнятгя вакантних посад диреrсторiв закладiв загальноi
середньоi освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорirкrкя - Запорiзькоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв NЬ 103 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi та
Запорiзького навчально-виховного комплексу N9 42 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
1. Пiдведення

областi.
2. Визначення перемолtцiв конкурсу.

L

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Опександрiвну, голову KoнKypcHoi KoMicii, яка повiдомило, цIо конкурс

на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
N9l0З Jапорiзькоi плiськоi ради Запорiзькоi областi (Комунарський район) та Запорiзького
навчально-виховного комплексу М42 Запорiзькоi плiськоi ради Запорiзькоi областi
(Шевченкiвський район) прQводився вiдповiднq ло Закону УкраiЪи <Про IIовну загальну
середню ocBiTy>, згiдно iз Попоrкенням про департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi
ради, затвердженипл рiшенняшr Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 28.Q2.20t9 М71 кПро затвердження
Положення по департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради), Еа виконання рiшення
ЗапорiзькоI MicbKoi ради вiд 2'1.05.2020 J\b 35 кПро затвердження Положення про конкурс на
посаду корiвника закладу загаJIьпоi середньоi освiти комунаJIьноi власностi територiальноi
громади мiёта Запорiжжя>, наказiв департаI\{енту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради вiд
05.10.2020 Jt790 к/тр та Ns791 rc/Tp кПро проведення конкурсу на посаду директора).
ItoHKypc проводився в три етапи:
I етап - прОведення письмового тестування на знання законодавства УкраiЪи у сферi загальноi
середньоt освlти;
П етап - проведення перевiрки професiйних компетентностей (письмове вирiшення
ситуацiйного завдання);
III етап - гIроведення публiчноi та вiдкритоТ презентацii перспективного плану розвитку
закладу загальноi середньоi освiти.
Всього у Korrrcypci на зайнятгя вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi
освiти взяли участь 3 кандидати. Проведення Bcix етапiв конкурсу здiйснювалось згiдно iз
порядком, затвердженим у l]оложеннi про конкурс на посаду керiвника закладу загальноi
середньоi освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiтtлся.
Результати проведення письмового тестування на знання законодавства Украiни у
сферi загальноТ середньоi освiти затвердженi рiшенням конкурсноi lcoMicii вiд 16.11.2020
(протокол Nч 2).
Результати проведення перевiрки професiйних компетентностей шляхом письмового
вирiшення ситуачiйного завдання затвердх(енi рiшенням конкурсноi KoMicii вiд l7.11,2020
(протоlсол Nч 3).
Результати проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективних планiв
розвитItу Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ103 Запорiзькоi MicbKoi ради
ЗапорiзькоТ областi (Комунарський район) та Запорiзького навчально-виховного комплексу
Jф42 ЗапорiзькоI MicbKoi ради Запорiзькоi областi (Шевченкiвський район) затвердхtенi
рiшенням конкурсноi ltoMiciT вiд l8.112020 (протокол Jt 4),
Оцiнювання письмового тестування на знання законодавства Украiни у сферi загальноТ
середньоi освiти, письмового вирiшення ситуацiйного завдання, публiчноi та вiдкритоТ
презентацiТ перспеlстивного плану розвитку закладу загальrrоi середньоi освiти кандидатiв на
посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти здiйснювались згiдно iз затвердженими
критерiями оцiнювання.
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член конкурсноi KoMicii, який запропонував перейти до
визна#fiня загальноi кiлькостi набраних кожним кандидатом балiв та для ведення
пiдсумкового протокоJry та екзаменацiйноi вiдомостi обрати секретарем конкурсноi KoMicii
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ВИСТУПИЛА:

Губiна О.О., голова KoнKypcнoi KoMicii, яка звернула увагу членiв конкурсноТ KoMicii,
загальна
кiлькiсть балiв визначаеться шJu{хом додавання балiв, виставлених кожному
що
кандидату за результатаI\4и оцiнювання перевiрки знання законодавства, розв'язання

презентацii перспективного плану розвитку закпаду загальноi
середньоi освiти.
Рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, зале)Iшть вiд загальноi кiлькостi
набраних ним балiв.
Перпrим за рейтингом та перемо}tцем конкурсу е кандидат, який набрав найбiльшу
загальну кiлькiсть балiв.
У разi набрання кандидатами однаковоi tсiлькостi балiв визIlачення переможця
здiйснtосться вiдкритим голосуванням членiв KoMicii. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час
вiдкритого голосування вирiшальним у визначеннi перемо>tсця конкурсу е голос голови
конкурсноi KoMicii.
LIлени конкурсноi KoMiciT приступили
до визначення загаJIьноi кiлькостi балiв кOжного
претендента.
Секретар конкурсноТ KoMicii ,fuлц.zzц_ЗrrJr. заносигь до екзаменацiйноi вiдомостi та
пiдсумковою протоколу загальп"И O#r.-nno- уо*ника l(oнKypcy.

ситуацiйних завдань та

СЛУХАЛИ:

l1o другому питанню Губiну О.О., голову конкурсноi KoMicii, яка оголосила результати
конкурсу на зайняття вакантних посад директорiв закладiв зага:tьноi середньоi освiти

комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiяtжя.
На пiдставi поданих документiв, результатiв письмовоТ перевiрки знання законодавства
Украiни у сферi загальноi середньоi освiти, результатiв вирiшення ситуацiйного завдання,
перегляду презентацii, надання вiдповiдей на питання членiв конкурсноi KoMicii щодо
проведеноi презентацii, визнати переможцем конкурсу на зайняття вакантноТ посади
директора Запорiзькоi зага-пьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ103 Запорiзькоi MicbKoT ради
Запорiзькоi областi
Визнати перем
:урс
посади директора Запорiзького
навчаJIьно-виховного
комплексу
MicbKoi ради Запорiзькоi
Запорiзькоi
областi
Ьан,rо(екзалtенацiйна Bid омiсmь
mа спuсок переJйо)tсцiв KoHlypcy
ЗапропонуваJIа рекомендувати департаIиенту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради
ПРИЗначити переможцiв конкурсу на посади директорiв вiдповiдних закладiв зага.пьноi
середньоi освiти MicTa Запорiжlкя, як таких, що пройшли за конкурсом.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :
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Рекомендувати департаменту освiти науки Запорiзькоi мiськоi ради призначити
перемохtцiв конкурсу на посади директорiв вiдповiдних закладiв загальноi середньоi освiти
MicTa Запорiжхtя та укласти з ними cTpoKoBi труловi договори згiдно з п.4 та п.16 Положення
Про конкурс на посаду керiвника закладу загальноТ середньоi освiти комунаJIьноi власностi
територiальноТ громади MicTa Запорiжтtя, затвердженого рiшенням мiськоi ради вiд 2].О5.2О20
Jф з5.
Голова конкурсноi KoMicii
Члени конкурсноi KoMicii

q

о.о. губiна
В.О. Зайцев
.Ф. Полухiн
.С. Субота
С.Л. Лисогор
С.Г. Щипрiанова
М.В. Щубiна
Н.П. Сукач

АJО.Гузеватий

Щодатокl
до пiдсумкового протоколу
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ЕКЗАМЕНАЦIЙНА ВIДОМIСТЬ
проведення письмового тестування, вирiшення ситуацiйного завдання та публiчноi i
вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти
кандидатiв на зайняття вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти
KoMyHtlлbHoT власностi територiаrrьноi громади м. Запорiжжя
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Перелiк переможцiв lcoHKypcy на зайняття вакантних посаlI
директорiв закладiв загальноТ середньоi освiти KoN,IyHaJIbHoi власнОСТi
територiальноi громади MicTa Запорiхtлtя:

Сулiма Iрина Сергiiвна - Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв Jф 10З
Запорiзьlсоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi

Поливанюк Оксана Миколаiвна - Запорiзький навчапьно-виховний комплеКС М 42
Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi областi
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