
Додаток 1

оголоurення

про проведення конкурсу на посаду.кепiвника

Запорiзькоi загальноосвir"ооi ,*on" l-rrr "yn,ji 
lt, iЪЗ Зuпорi,оi,Ы *icbKoT рали ЗапорiзькоI областi,

ulo нzulе)кить до комунал"оТ ,nuJ,o"i"p"opi,bHoi громаlи MicTa ЗаПОрiltяtя

,Д.епартаментосвiтиiнаУкиЗапорiзькоТмiськоiраДИоГолошУскоНкурснаПосаДУtсерiвникаЗапорiзысоi
загальноосвiтньоi шrколи I_1II ступенiв ль rоj"зuпо|iзькоi MicbkoT рали Запорiзькот Областi, Що Належить До

}:lШffii ;Ъ;#;;;риторiйьнот громади MicTa запорirкrкя:

LIайменування та мlсце

знаходження закладу

;Нfi"#fЖ;i:Ж;;;;;,;;;;; та премii всllт'"J:.:::я згiДно з

трудовим договором,,;;;;;iо"" до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв,Украiни

вiд 30.08.2002 N91298 кПро оплату. працl працiвникiв на ocHoBi СдиноI

тарифнот сiтки розрядiв i коефiuiс"ii", о,,пu,и прашi працiвникiв установ,

закладiв та органlзацi; оЙ;r* lu{yr:iлЯоцi9I"":"ф"Р1]!..1О'ТаНОВИ
ЙlЬ Йiпi..рiu v*puTn" вiд 19,0Ъ,t999 NЬS59 кПро умови l розмlри

оплати прашi керiвникiв пiдприсмств, заснованих на деря<авнiй,

комунальнiй власностi, та об'сднань дерлжавних пiдприсмств>; Постанови

Кабiнету MiHicTpiB у;р;Ь;,]+ io oT,z'ors Nч695 <Про внесення змiн до

постанови Кабiнету 
"ilini"piu 

УкраТни вiд 11,01,2018 N922 кПро

пiДвиЩенняоПЛаТИпраuiпелагогiчнихпрачiвникiвi)'накаЗуМiнiстерства
освiти i науки v*p*" вiд 26.09.2005 Ns557, "Про :::|:Гy:1::i_J,,Y,::освlти l науки украlпп оLл Lч,ч"цч

оплати праui та затвердження. схем тарифних розрялiв працlвникlв

"u"u-on"* 
.u*пuдi", y"uno" o,ui,",u 

"uyno"lol_yT:ngэl,.,_ 
_ ________ ____-

Й;;, uino"o володiс державною мов9ч, мас виЩу

ocBiTy ступеня "" ""iч" 
MaI.icTpa, ст111 педагогiчноi таlабо науково-

педагогiчноТ роботи не менше трьох poKiB (KpiM керiв,никiв приватних,

кор п оратив н 
"*, 

u nn uoi i o,u i,"i, "ч:: ::::т:::',*l|:i;}; r" i *Jffiтffi i::lliffiH"Hш:i," ;;"; 
";;;;;;";;". 

виконанню професiЙних
--_ч л:-^;л фd Driац^ця пепеможLtеМ конкурсУ.й вiдбiр та визнана

КЙлtфЙа,lП", ,"rоги до керiвника

.unnuoy вiдповiдно до Закону Украiни

кПро повну загальну середню ocBlтy))

(п.3 Положення про конкурс ч
посаду керiвника. закладу,"_:T:i:l
середньоi освiти Koмyнmrbнol

власностi територiальноi громади

^;;;;;i;*;iдно 
до Закону Украiни_кПро захист персонаJIьних даних)]

- автобiографi, ,ыаоо |е,оме (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянИНа УКРаТНИ; .д,смною

- копiя документа про вищу ocBiTy (з додатком, Що с його HeBt,

частиною) не нижче освiтньЬго ступеня магiстра (спеuiалiста);
jo"-y"a"r, що пiдтверджус вiльне володiння державною мовою;

-копiятруловоТп""**"-чиiншихдокументiв,щопiДтверДжуюТЬстая(
педагогiчнот (науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох poklB на день

ix поданнЯ (KpiM приваТних та корпоративНих закладiв освiти);

- довiдка про вiлсутнiсть судимостt;

- довiдка про проходження попореднього (перiодичного) психiатричного

| оглялу; v :__ _,:,-, J.лл*,;

_даються TaKi документи:
!,ля участi у KoнKypcl l

- заява про участь у *onnyp,i з надан*ly:::j1::"Т:^Uр";:L";;,:,""-

- мотивацiйний лист, складений У ловiльнiй формi, ,_л__ 1-j пяr
особа мох(е надати iншi документи, шб пiд,uеРлжують i1 професiйнi

таlабо моральнi якостi,

,д,окументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довlренlстю

особою).
,Д,окументи приймаються впродовж 20 каJIендарних днiв вlд дня

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу у примiщеннi

ы;;;;йr"о.о riддйу освiти Комунарського району департаменту

освiти i науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради за адресою: вул, Степова,l7, MicTo

Герелiк, кiнцевий.
подання документlв
KoHKypci

Йрок i мiсце

для участi у



l'lli'.;'o-" на знання законодавстВ_аJ,."ф,:,о' загальноТ середньоi освiти,

зокрема законiв У*рuТ"i'-,,ПJо o""iryn, кПро повну загшIьну середню_

ocBiTy> та iншlих "ор"а,","о-правових 
aKTiB у сферi загальноi'середньоt

освiти, що вiлбуваеться шляхOм письмOвOгЪ Tbc,yuann, lб,l1,2020 о

14.00 у примiщеннi iunopi,"*oI.o лiцею <Промiнь>l Запорiзькоi MicbKoT

ради (Запорi.rпu .uй,"ъо,ui,", вечiрня. **onu II-III ступенiв Ns Зl

luiьрйrпот'"iськоi ради Запорiзькоi областi) за адресою:

;;0ЬЪ, м, Запорilкя<я, вул, Пiвнiчне шосе, 37;

:,";;ъ;;й;.u' проф",iИп"* компетентностеЙ шляхом письмового

вирiшення ситуаuiйного завдання, яка вiдбудеться l7,11,2020 о l4,00 у

п р и м i ше н н i зu n о pi.o ib"." 
" 
*9-o 

1 1l"_y',1 ",,l, ::J::j?:-ýj..T';:X},i;#,
i{#Ё'# ;#:: :Жi;, ;;; Й,iБl il ч ::хр"':" Ч.': 1т: 

о' " 
- 
"'

MicbKoT рали Запорiзькоi областi) за алресою: 69006, м, Запорiжхtя, вул,

Пiвнiчне шосе, 37;

- публiчна та вiдкрита презентацiя державною мовою перспективного

плану розвиr*у au*nuoy загальнот середньоi освiти, а також надання

вiдповiдеЙ "u 
.uп",u""я членiв конкурсноТ KoMicii в межах змiсту

конкурсного ""npoOy,u"",,,*u 
вiдбупеться 18,11,2020 о l4,00 у

примiщеннi Зuпорi,J,Бо niu"ro кПромiнь> ЗапорiзькоТ мiськоi ради

(Запорiзька .ur-o"oo,"i,i, u"uip", Lпnonu I1-1II ступенiв Ns 3l Запорiзькоi

fi;;;i;;;; iапорiзо*от областi) за адресою: 69006, м. запорiж>ttя, вул,

К""кур*Й вiлбiр почина€ться з

Пiвнiчне ш99е,Л

Ti1l2U-020 та складаеться з наступних

ЕБu * *i.це початку конкурснOг0

.iдбору, етапи його проведення та

а'#;Ё;"-i""*rрlо",,, 2Зg -'7 \'-69,e-mail: tvo,kom@zp, gоч,uа
Прiзr"ш" ,а trЪ номер телефонута

адреса електронноl пошти 
""_l9,1:

чпЪu"оuu*.поi надавати iнформаuiю

про конкурс та приймати документи



,Щодаток 2

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

ЩоВас,яккерiвникаЗакЛаДУо.свilи,вуснiйформiзвернУпТ.'9ul11.:,'.YlйяУ''огOуЧняl.огокласуЗ
проханням надати po.'o""ann, tцодо обов'язковостi внесення kobri, на рахунок благодiйного фонду (м) для

придбання, .u pir.""", O"r"-r" класу, комп,,о-rйir.*пlY-a:лl.Y"оuутнiх першокласникiв,

вашi дiт, як керiвника закладу, щоло вирiшення зазначенот ситуаuii, Обгрунтуйте свою вlдповlдь,



!,одаток 3

критерiт оцiнювання письмового r:::т.l.i:, на знання ЗаКОНОДаВСТВа УКРаТНИ У СфеРi ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЬOТ 0СВiТИ'

ситуачiйного завдання та презентацiт перспективного плану_ро,u",пу ,u-u|ул;l:тьноi середньоТ ОСВiТИ

на конкурс nu no,uoy керiвника закладу загальноi середньот освlти

LТесmування, t .л _ л-лбlrr, о^DпqЦL o,.i rЬопмчЮться iз загальнOГ0 переЛiку питанЬ, Щ0 МiсТиТЬ

Тестування складаеться iз 50 тестових завдань, якi форм1

200 питань, , '-лл;-,,_п оiпппг JT з яких с правильt{им,

КоrкнеТесТоВезаВДанняпереДбачае.IоТирИварiантивiдповiдей,ЛишеоДИнВарlаI

тестування проходить ;;;;;;" цз_бчрщrj!}rщ!!у "pi:[:_yiil,"i, 
KoMicii або спостерегаЧiВ, ПiСЛЯ ЗаКiНЧеННЯ

часу, вiдведеtlого на складання тестування, пр-оБп""" перевiрката виставляються бали, а саме:

2 баLtч- кандида,uги, "ni 
вiдповiлй правильно на 46-50 TecToBl,Ix завдань;

1,5 балч- кандидата*, ,ni ulдпоuiлИ правильнО на 4t-45 тестових завдань;

] бал - *uno"ou,u*, якi вiдповiли правильно на З 1 -40 тестових завдань]

0,5 балiв- кандидатамt, o*i,iопо,iли правильно на 26-30 тестових завдань;

ffi 
ол^хт.лi;:х* нтж:ll;;frт:ffiJ}т'ffi;ж;хЁн:*., до вирiшення письмового ситуашiйного

завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс,

I I. Сumу ацiйнi завdанttя,
розв'язання ситуачiйних завдань проводиться з метою з'ясування спромож}rостi кандидатiв використовувати

cBoi знання 13 досвiд пiд час u"*onunil"lo"uoo""* обов,яiкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi професiйноI

компетентностi та професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеtцаJlьного

законодавствu, ,цо пuu;озанi iз завдан"rr" ru,*iaToM роботи на посадi директора ]тлаДу 
загальноТ середньоl освlти,

СитУаuiйнеЗаВДанНявирiшустьсяПисЬМоВоДерЖаВноЮМоВоюнебiльше3Oцвuлuн,
1(андидат обирас одне iз .unpono"ouu""* uupiunriB ситуашiйних завдань tпляхом витягування його пtд час

проведення конкурсного вiдбору. 
tидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

пiд час оцlнювання професiйнот компетентностl kaнl

}ж;h";;нi";:,""ъшт;;:у^'ЖТ#:#а;ТlНlr,ffi."#"зi 
та якi виявили глибокi знання, умiння,

компетенцiТ, необхiднi для ефективного виконап.", "о:l:в1r.1обов' 
язкiв;

1 бал _ кандидатам, професiйна компетентнiсть яких "iопо"йu, ""мозi 
в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;

0балiв 
J.;;#1Нъ*;жl,:'ý*тж;;';ffiщiJ,ж:1'ii:,;1Н"о;l.,о., 

кожним членом конкурсноI KoMiciT

iндивiдуально. остаточноrо.оцiнкоюJ З:::,::rr"зв'язання 
ситуачiйного завдання с середнс арифметичне значення

iндивiдуальних оцiнок членiв t(oНKypcНol KoМlcll' '- бал 0,5 або нltuсче вважаються

КаНДИДаТИ,якiпiдчасрозв'язанняситуаЦiйногоЗаВДаНнЯоТрИМаЛИсереДнlи
такими,нffiту#Jн{l*хжтi;ffi нЁ?r#1+:si**#:li**iрлhж*"rж;lъ::
тестування кандидатiв, допущених до вирiшення ситуацlин(

завдання.
i-pn.пr""rий план розвитку закладу

.",-, ";';:;';#;ffi 
,;;. Ъ;.,у n no u 

" ". :, :t: :']: :###,
i;т.#::""",""#r:Jr,;ri"i;'fijliЦЁmф;*йii 

перспективного плану РОЗВИТКУ ЗаКЛаДУ

ш: ътж.;:ннffiх;,l.;:r#т,J;(;":н,#::му планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закладу

освiти; 
ioBo розкриЛи перспек.tиВи розвитку закладу освiти;

I баlt - виставляетЬСЯ КаНДИДаТаМ,'*l _"1':.i:::Y:::Ж:;i;;;;;;;";у.u*пuоу o.uir".
0 балiв- виатавляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу ocвlT

визначення результатiв np..."ruuii перспективного планулро,u",*у ,"l]11], зага,ltьноТ середньоl оСВlТИ

здiйснюсться кожним .iл""о* конкурсноТ 
'*oMicii 

iндивiдуально.-остаточною оцiнкою у балах за презентаuiю

перспективного плану розвитку.,закпuоу .urй";т ;;;"r"i o.ui* . ..р.о". арифметичн, ,"uu,"", iндивiдуальних

оцiпоп "i:H;H]i"-TН"#:lpo""o."", публiчноi та вiдкритоi презенташii перспектиВНоГо ПЛанУ роЗВиТкУ ЗакЛаДу

загальноi середньоi освiти отрима'и 
""р"оriiЙ 

б- 0,5 обо ,ur"u, вважаються такими, що не пройшли конкурсниЙ

вiлбiр. z__:* ."л.,пr!пофа DrrаU,uя.ться шляхом додавання балiв, виставлениХ КОЖНОМУ КаНДИДаТУ

загальна кlлькiсть балiв кандидата виЗНаЧасТЬсЯ шЛяхоМ 1"j::,i:T;;;;;";;;;;ounnr ru презенташ'"

за результатu*" оцiпruання перевiрки знання законодавст"u, роa";rau"ня ситуаuiйного завдання та презентацll,

рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс,._";;;;;i;за,альноi кiлькостi набраних ним балiв,

Першим за рейтингом та переможц"l\4 nonnyp,y с кандидат,1-11,_""Оп* "айбiльшу 
загаJIьну кiлькiсть балiв,

у разi набрання кандидатами од"uйuот кiлькостi балiв Ьизначення переможця здiйсню€ться вlдкритим

голосування* .rn.",J'*oriaiT.' У разl piuno.o розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирlшальним у

визначеннi переможця с голос голови nonnyp.nJT помiсiiабо заСТУПНИКа ГОЛОВИ КОНКУРСНОi KoMicii (У РаЗi ВiДСУТНОСТt

голови конкурсноТ KoMicii),



графiк проведення.конкурсу на поСаДУ..

ступенlв Ns l03 Запорiзькоi

,Щолаток 4

директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi шкOли 1-III

in iЪ"*оТ'рuли ЗапорiзькоТ областi

Захiд Примiтка ББ'дповiдал""i

[\ата Щень
тижня IBaHoBa В.В,

Захарова А.Г.OZ tO.ZOZ0 | п'ятниця }иДання накаЗу прt'l llрuб9лчпIl/

(онкурсу.
Iiдготовка листiв:
, управлiнню внутрlшньоl
lonir"n", преси та iнформачii
3апорiзькоТ MicbKoT ради пр0

розмiщення оголошення про

проведення кOнкурсу На

офiчiйному веб-сайтi MicbKoi

ради;
-,ериrорiuльному вiддiлу освiти
Комунарсь кого ра.йон.у
департаменту освtти l науки

Запорiзькоi MicbKoT ради про

розмiщення оголошення про
про""л"п", конкурсу на веб-сайтi

03. l 0.2020 субота

04.1 0.2020 недlля lBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.05. 1 0.2020 понедlлок Формування складу конкурспi

ком iciT
(пiдготовка листiв про надання

кандидатур для формування
лт -лл"iпiТ\СКЛалу KUHKyP

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.
Могилiн о.В.
ДеDев'янко В,С.

06.1 0.2020 BiBTopoK Оприлюлнення оголошення llpu

проведення конкурсу:
- на сайтi MicbKoi рали, сайтi ,Ц,ОН

змр
_ ,9-_: TD л л- x_i ??r-O Nо l 0']на

Щерев'янко В.С.
07.1 0.2020 середа Початок подання та прииuм,

документiв вiд кандидатiв на

заЙняття посади директора
Запорiзькоi загальноосвiтньоТ
школи I-IlI ступенiв Ns 103

Запорiзькоi м icbKoi рали
ЗапорiзькоТ обцз9L_..__.--

08.10.2020 ч етв ер

09,10.2020 п'ятн и ця

10.10.2020 субота
l 1.10.2020 I недlдд

Продовження подання та
приИому документiв вiд
кандидатiв на зайняття посади

директора ЗапорiзькоТ
зuiuпопоо.вiтньоI школи 1-1lI

стчпенiв N9 l03 ЗапорiзькоI
MiЪbKoT рали ЗапорiзькоТ областi

Дерев'янко ts.С.
|2 10.2020 понедlлок Видання наказу

про затвердження..
складу KoHKypcHol
ком ic iT

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.l 3.10,2020 BiBTopoK

l4 l0.2020 середа
l 5.10.2020 четвер
l6.10.2020 п' ятн и ця

l7.10.2020 сyбота
18.10.2020 недlля ,Ц,ерев'янко В.С.
l 9. 1 0.2020 понедiлок Продовження подання та

прийому документiв вiд
кандидатiв на зайняття посади

директора ЗапорiзькоТ
.uiunr"oo"BiTHboi школи I-III
ступенiв N'9 103 ЗапорiзькоТ
..,л, ,.лт ло -., QqпппiськпТ обпастi

20.10.2020 BiBTopoK
2l .l0.2020 середа
22.10.2020 четвер
2з.|0,2020 п' ятни ця

24.1 0.2020 счбота
25.10.2020 н едlля

,Ц,ерев'янко В.С.
26. l 0.2020

до l7.00

понедiлоlс Заtсiнчення прийому документtв
вiд кандидатiв на зайняття посади

директора Запорiзькоi

-



загаJйБ;вtтньdf школи 1-I lI

стчпенiв N9 l03 ЗапорiзькоТ
.л_лл:-,,.лi пбпя

М l с ь ко l pq4lljgrr:lyjj "е:] Конкурсна
ком iсiя21.|0.2020 BiBTopoK Перевiрка доку.м.е_н1

конкурсноТ KoMlcll
2 8. l 0.2020 середа

29.10.2020 четвер

30.10.2020 п'ятниця
31.10.2020 сYбота

П-р"Ипоrrя рiшIення ,про , l

допчlllення кандидатiв до yllacTl 
l

о nonnyp.noMy вiлборi на посаду

!"p.nropu Запорiзькоi
загальноосвiтньоi школи 1-III

стчпенiв N9 l03 Запорiзькоi
мiЪькоТ ради ЗапорiзькоТ областi

Оприлlоднення рiшення

0 11.2020 недiля Протокол ЛЪ1

засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
ком iсiя02.1 1.2020 понедiло к

Могилiн о.В.
оййоrлен"" -андидатiв iз

закладом загальноТ середньоТ

освiти

03,1 1,2020 BlBTopoK

04.1 1.2020 середа
05.1 1.2020 ч етвер
06.1 1.2020 п'ятн и ця

07.11.2020 субота
08.11.2020 недiля Могилiн о.В.
09.1 l .2020 понедiлок закiнчення ознайомлення

кандидатiв iз закладом загальноi
середньоТ освiти

l0,1 1.2020 BiBTopoK

По"атоп конкурсного вiдбору
1-й етап - письмове тестування

Оцiнювання та прийняття

рiшення про допущення/
п.лопущ."ня до участi у 2-ому

1 l .l 1.2020 середа
12.1 \ .2020 четвер

t З" П.ZOZO l п'ятниця
14.1 1.2020 сyбота

5.1 1.2020 недlля

Протокол ЛЪ2

засiдан ня
конкурсноТ комiсii

Конкурсна
ком iсiя

16.1 I.2020 понеdiлок

eTalll KUttKyPvJ

Протокол ЛЪ3

засiдан ня
конкурсноi KoMiciT

Конкурсна
ком iсiя

1,7 .| 1 .2020 BiBTopoK 2-й етап конкурсу - llиuьмuбЕ

вирiшення ситуацiйного завдання

Оцiнювання та прийняття

рiшення про допущення/
недопущення до участi у 3-ому

Протокол ЛЬ4

засiдання
конкурсноi KoMiciT

Конкурсна
комiсiя

1s.11.2020 ."р.м | 3-И етап конкурсу.- пуолlчна la 
l

| вiлкрита презентацlя 
l

l пепспе*тивного плану розвитку l

l Зuпорi"*оТ загальноосвiтньоТ 
l

t Lunon" 1-IIl ступенiв Jф l03

| ЗапорiзькоТ MicbKoT рали
l ЗапорiзькоТ областi

i Оrriпю,u"ня та прийняття
| рiшення про результати
l пчблiчноТ та вiдкритоТ

! np"."",uuiT перспективного плану

l оозвитку закладу oJ1_1fд..----.-----..-------



Конкурсна
комiсiя

Пiдсумковии
протокол
засiдання
конкурсно1 KoMiciT

пиr.д."й пiлсумкiв
проведення конкурсу.на Посаду

директора Запорtзькоt
]urunonoo"BiTHboT школи 1-1lI

стчпенiв N9 l03 ЗапорiзькоТ

"i'rr*oT 
ради Запорiзькоi областi

Визначення переможця

19.11.2020

Конкурсна
ком iсiябГр 

"л-rд*I 
е н н я р е зул ьтат i в I, I l,

IlI етапiв конк
п'ятни ця20. l l .2020

2|.|1.2020

22.|1.2020
Щиректор
департаменту
освiти i науки
Запор iз ькоТ
MicbKoT ради
Романчук С.Ю.

2з.||,2020 Наказ про
призначення,
строковий
трудовий договlр

Призначення переможця
конкурсу на посаду директора
Запорiзькоi загальноосвlтньоl
школи I-III ступенiв Ns 103

Запорiзьttоi MicbKoT рали
Запорiзькоi областi
та укладання з ним строкового

вого догово

в i второ к24,11 ,2020

l

ч етвер

субота

недlля

понедlлок


