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- копiя документа про вищу ocBiTy (з додатком,(спеuiалiста);
магiстра
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MicbKoT рали Запорiзькоi
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публiчна та вiдкрита презентацiя державною
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освiти,
середньоi
плану розвиr*у au*nuoy загальнот
в межах змiсту
KoMicii
конкурсноТ
.uп",u""я членiв

-

вiдповiдеЙ
"u
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(Запорiзька .ur-o"oo,"i,i, u"uip", Lпnonu
м. запорiж>ttя, вул,
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0СВiТИ'
УКРаТНИ У СфеРi ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЬOТ

r:::т.l.i:, на знання ЗаКОНОДаВСТВа
середньоТ ОСВiТИ
критерiт оцiнювання письмового
плану_ро,u",пу ,u-u|ул;l:тьноi
перспективного
презентацiт
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освlти
ситуачiйного завдання
закладу загальноi середньот
на конкурс nu no,uoy керiвника
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тестування проходить
виставляються бали, а саме:
тестування, пр-оБп""" перевiрката
часу, вiдведеtlого на складання
правильно на 46-50 TecToBl,Ix завдань;
2 баLtч- кандида,uги, "ni вiдповiлй
тестових завдань;
ulдпоuiлИ правильнО на 4t-45
1,5 балч- кандидата*, ,ni
на З 1 -40 тестових завдань]
*uno"ou,u*, якi вiдповiли правильно
] бал
завдань;
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пройшли конкурс,

ситуашiйного
до вирiшення письмового

що не
завдання та вважаються такими,
I I. Сumу ацiйнi завdанttя,
спромож}rостi кандидатiв використовувати
проводиться з метою з'ясування
розв'язання ситуачiйних завдань
оцiнки вiдповiдностi професiйноI
шляхом
обов,яiкiв
u"*onunil"lo"uoo""*
час
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зокрема на знання спеtцаJlьного
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план розвитку закладу

перспективного плану РОЗВИТКУ

ЗаКЛаДУ

закладу
планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи

закладу освiти;
ioBo розкриЛи перспек.tиВи розвитку
виставляетЬСЯ КаНДИДаТаМ,'*l _"1':.i:::Y:::Ж:;i;;;;;;;";у.u*пuоу
o.uir".
ocвlT
закладу
якi не окреслили перспективи розвитку
середньоl оСВlТИ
0 балiв- виатавляеться кандидатам,
планулро,u",*у ,"l]11], зага,ltьноТ

I баlt

-

перспективного
визначення результатiв np..."ruuii'*oMicii
iндивiдуально.-остаточною оцiнкою
.iл""о*
конкурсноТ
здiйснюсться кожним
;;;"r"i o.ui* . ..р.о". арифметичн,
перспективного плану розвитку.,закпuоу
оцiпоп

"i:H;H]i"-TН"#:lpo""o."",

.urй";т

у

балах за презентаuiю

,"uu,"",
ПЛанУ

iндивiдуальних

ЗакЛаДу

роЗВиТкУ
перспектиВНоГо
публiчноi та вiдкритоi презенташii
не пройшли конкурсниЙ
що
такими,
вважаються
0,5 обо ,ur"u,

б-

загальноi середньоi освiти отрима'и ""р"оriiЙ
КОЖНОМУ КаНДИДаТУ
вiлбiр.
z__:* ."л.,пr!пофа DrrаU,uя.ться
шляхом додавання балiв, виставлениХ
виЗНаЧасТЬсЯ шЛяхоМ
презенташ'"
презентацll,
ru
та
загальна кlлькiсть балiв кандидата
1"j::,i:T;;;;;";;;;;ounnr
завдання
ситуаuiйного
перевiрки знання законодавст"u, роa";rau"ня
набраних ним балiв,
кiлькостi
за результатu*" оцiпruання
пройшов конкурс,._";;;;;i;за,альноi
рейтинг кандидата, який успiшно
загаJIьну кiлькiсть балiв,
с кандидат,1-11,_""Оп* "айбiльшу
nonnyp,y
переможц"l\4
та
Першим за рейтингом
переможця здiйсню€ться вlдкритим
од"uйuот кiлькостi балiв Ьизначення
кандидатами
набрання
разi
вiдкритого голосування вирlшальним у
piuno.o розподiлу голосiв пiд час
У
.rn.",J'*oriaiT.'
(У РаЗi ВiДСУТНОСТt
разl
голосування*
ГОЛОВИ КОНКУРСНОi KoMicii
nonnyp.nJT помiсiiабо заСТУПНИКа
визначеннi переможця с голос голови
голови конкурсноТ KoMicii),

у
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Запорiзькоi загальноосвiтньоi шкOли
графiк проведення.конкурсу на поСаДУ.. директора
iЪ"*оТ'рuли ЗапорiзькоТ областi
ступенlв Ns l03 Запорiзькоi in
ББ'дповiдал""i
Примiтка
Захiд
Щень
[\ата
тижня
IBaHoBa В.В,
прt'l llрuб9лчпIl/
накаЗу
}иДання
А.Г.
Захарова
п'ятниця
OZ tO.ZOZ0 |
(онкурсу.
Iiдготовка листiв:
,
управлiнню внутрlшньоl
lonir"n", преси та iнформачii
3апорiзькоТ MicbKoT ради пр0
про
розмiщення оголошення
На
проведення кOнкурсу
офiчiйному веб-сайтi MicbKoi
-

1-III

ради;

-,ериrорiuльному вiддiлу освiти

Комунарсь кого ра.йон.у
департаменту освtти l науки
Запорiзькоi MicbKoT ради про
про
розмiщення оголошення
веб-сайтi
на
конкурсу
про""л"п",

03. l 0.2020

субота

04.1 0.2020

недlля
понедlлок

05. 1 0.2020

складу

Формування

lBaHoBa В.В.

конкурспi

Захарова А.Г.

ком iciT

(пiдготовка листiв про надання
кандидатур для формування
06.1 0.2020

СКЛалу KUHKyP
Оприлюлнення

BiBTopoK

на

середа

08.10.2020
09,10.2020

ч

_

,9-_:

TD л

ця

и

субота
10.10.2020
l 1.10.2020 I недlдд
3.10,2020

l

l4 l0.2020
l

5.10.2020

l6.10.2020
l7.10.2020
18.10.2020
l 9. 1 0.2020
20.10.2020

2l .l0.2020
22.10.2020
2з.|0,2020

понедlлок

BiBTopoK
середа
четвер
п' ятн

Захарова А.Г.

,Ц,ОН

Nо l

Могилiн о.В.
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