Додаток 1 до наказу
департаменту освiти i науки

запорiзькоi MicbkoT ради
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огопошення

про проведенюI конкурсу на зайнятгя вакантноi посади директора
ЗапорiзькоТ спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови ЗапорiзькоТ
MicbkoT ради Запорiзькоi областi, що нzulежить до комунzlльноi власностi територiальнот громади MicTa Запорiжжя
,Щепартамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради оголошуе конкурс на зайняття вакантноi посади
директора ЗапорiзькоТ спецiалiзованоI школи I-III сryпенiв Ns 40 з поглибленим вивченням англiЙськОi мОви
MicbkoT ради Запорiзькоi обл IacTl:
Запорiзька спецiалiзована Iдкола I-III сryпенiв ]ф 40 з поглибленим
Найменування та мiсце
вивченцям англiйськоТ мови ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi
знаходженшI закладу
Мiсце знаходженшI; вул, ГероiЪ 93-Т бригадип 18а, м. Запорiжжя, 69l l4
Найменування поQади та умови працi
Щиректор закJIаду загальноТ середньоТ освiти комуна.пьноi власностi
територiальноТ громади MicTa Запорiжжя.
Посадовий оклад, надбавкио доIшати, премiI встановлююються згiдно з
трудов!а,I договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 30.08.2002 Л!1298 кПро оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ
тарифноТ сiтки розрядiв i коефiчiснтiв з оплати працi працiвникiв установ,
закпадiв та органiзацiй окремих галузей бюдх<етноi сферш; Постанови
I(aбiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19.05.1999 М859 <Про умови i розмiри
оплати праlri керiвникiв пiдприемств, заснованих на державнiй,
комунальнiй власностi, та об'сднань державних пiдприемств>; Постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 10.07.2019 Ns695 кПро внесення змiн до

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

Квалiфiкачiйнi вимоги до керiвника
закJIаду освiти вiдповiдно до Закону

УкраТни кПро

повну

загаJIьну

середню ocBiTy> (п.3 ПоложенюI про

конкурс ца посаду керiвника закJIаду
освiти

загальноi середньоТ

комунальноi власностi територiальноi
громади MicTa Запорiжжя)
мiсце
Перелiк, кiнцевий строк

i

подання документiв для участi у
KoHKypci

вiд

1

1.01.2018 Ns22 кПро

пiдвищення оплати працi педагогiчних працiвникiв>, HaKzBy MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 Ns557 кПро впорядкуванюI умов
оIIJIати працi та затвердження схем тарифних розрядiв прачiвникiв
навчzшьних закпадiв. yстанов освiти та наукових установ).

Посаду директора закJIаду загальноi середньоТ освiти

комунальноТ

власностi територiа.пьноТ фомади MicTa Запорiжжя може обiймати особа,
яка е громадянином УкраiЪи, вiльно володiе державною мовою, мас вищу
ocBiTy ступешI не Еижче магiстра, стаж педагоliчноТ таlабо науковопедагогiчноi роботи не MeHIцe трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,
корпор4тивних закладiв освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i
психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних
обов'язкiв, пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.
Щiя участi у KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди ца обробку персон€шьних
даних вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист персонаJIьних даних);
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором у{асника конкурсу);
- копiя паспорта громадянина Украihи;
копiя документа про вищу ocBiry (з додатком, що е його невiд'смною
частиною) не нижче освiтнього ступеIilI магiстра (спецiалiста);
- документ, що пiдтверджуе вiльне володiння державною мовою;
копiя трудовоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж
педагогiчноi (науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на день
ik подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
довiдка про проходження попереднього (перiоличного) психiатричного
огляду;
- мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi.
професiйнi
Особа може надати iншi документи, що пiдтверджують
таlабо моральнi якостi.
,Щокументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з ловiренiстю
особою).
,Щокументи приiforлаються впродовж 30 календарних днiв вiд дня
розмiщення оголошеншI на сайтi Запорiзькоi Micbkoi ради у примiщеннi
територiа.пьного вiлдi.тry освiти Хортицького ра й ону департаменту освiти
i науки Запорiзькоi MicbKoi ради за адресою: вул. 3аднiпровська, 48-А,
MicTo Запорiяtжя. 6907б.

-

-

-

ii

та мiсце початку конкурсного
вiдбору, етапи його проведення та

l]aTa

Конкурqний вiдбiр починаеться з 09.08.2021 та скJIадаеться з наступних

r,ривалiсть

- перевiрка на зпанIu законодавства у сферi зага,lтьноi середньоi освiти,
зокрепdа законiв Украiни кПро освф>, кПро повну загальну середню
ocвiTp) та iнших нOрмативнO-правових aKTiB у сферi загальноТ середньоТ
освiти, що вiдбуваеться шляхом письмового тестування 09.08.2021 об
11.00 у прш,riщеннi Запорiзького лiцею <<Промiнь> Запорiзькоi MicbKoT
ради за адресою: 69006, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, ]J;
- перевiрка професiйних кQмпетентностей шпяхом письмового

Прiзвище та iм'я, номер телефону та
адреса електронноТ поцти особио
уповноваженоi надавати iнформацiю
про конкурс та приймати документи

дlя участi у KoHKypci

етапiв:

вирiшення сиryацiйного завданця, яка вiдбудеться 10.08.2021 об l1.00 у
примilценнi 3апорiзького лiцею <Промiнь> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за
адресою: 69006, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе,37;
- rryблiчна та вiдкрита презентацiя державною мовою перспективного
ппану розвитку закладу загыtьноТ середньоI освiти, а також наданнrI
вiдповiдей на запитанцrI членiв конкурсноi KoMiciT в межах змiсту
конкурсного випробування, яка вiдбулеться 11.08.2021 об 11.00 у
примiценнi Запорiзького лiцею <<промiнь>> Запорiзькот MicbkoT ради за
адресою: 69006, лд Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе,37.
Iзбицька Олена BiKTopiBHa - головний спецiалiст територiального вiддiлу
освiти Хортицького району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ
м

icbKoT ради, т.286-26-

1

4, e-mai

l

:

tчоДшt@zр. gov.ua;

Додаток 2 до наказу
департаменту освiти i науки
3апорiзькоТ MicbKoi ради
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зрАзок ситуАцlЙного зАвдАння
що Вас, як керiвника закладу освiти, в письмовiй формi звернулась мати ученицi l l класу щодо нен€цежного
викладання матерiалу та необ'ективного оцiнювання iT доньки вчителем icTopiT пiд час органiзацii дистанцiйного
навчання в умовах карантину,
Вашi дiТ, як керiвника закладу, щодо вирiшення зазначеноТ ситуацii. Обгрунтуйте свою вiдповiдь.

Додаток ] до наказу
департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради
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КритерiТ оцiнюваннЯ письмовогО тестуваннЯ на знаннЯ законодавсТва УкраТнИ сферi
загальноТ середньоТ освiти,
у
ситуацiйного завдання та презентацii перспективного плану
розвитку закладу загальнот середньот освiти
на конкурс на посаду керiвника закладу загальнот середньоI освiти
Тесmувапttя.

тестування складаеться

iз 50

тестових завдань, якi формуються

ЗаТВеРДЖеНОГО НаКаЗОМ Ir4iHicTePcTBa ОСвiти

iз

заг€шьного

перелiку питань,

i науки Украiни вiд l9.05.202O llЪОS+, цо мiстить 200 питань.
кожне тестове завдання передбачас чотири варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT яких
з
е правильним.
тестування проходить письмово не бiльцле б0 хвцl,tuн присутностi членiв koMiciТ
або Ъпостерегачiв. [Iiсля закiнчення
у
часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перьвiрка та виставляються
бали, а саме:
2 балu
кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань;
] бал
кандидатам, якi вiдповiли правильно Ha21-40 тестових завдань;
0 бqлiв
кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-20 тестових завдань.
Кандидати, якi пiд час тестування отримаJIи 0 балiв не допускаIоться
до вирiшення письмового ситуацiйного
завдання та вважаються такимI4, що не пройшли коцкурс.
II. С umу оцiйt ti з aBDaHt tя.
розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв
використовувати

-

своi знання ,га досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв шп"iопl оцiнки вiдповiдностi професiйноТ
l<омпетентностi та професiйних знань кандидата встановленим вимогам,
зокрема на знання спецiального

законодавства, що лов'язанi iз завданнями та змiстом
роботи на посадi директора ruппuду загальнот середньоi освiти.
Ситуацiйне завдання вирiшусться письмово державною мовою нi бiLьJце 30 xBuL|uH,

](андидат обирас одне iз запропонованих BapiaHTiB ситуацiйн"*

проведенIJя конкурсного вiдбору.

iu"д*" ur**oм

витягування його пiд час

Пiд час оцiнювання професiйноi компетентностi кандидатiв за
результатами розв'язання

завдання за кожною окремоЮ вимогоЮ виставляються TaKi бали:

2 балu

-

кандидатам, професiЙна компетеНтнiстЬ яких вiдпоВiдас вимозi та якi виявИли
глибокi знання, умiння,

компетенцiТ, необхiднi для ефективного виконання посадових обов' язкiв;

]

бал

-

ситуацiйного

кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi

в обсязi, мiнiмально достатньому

для
виконання посадових обов'язкiв;
0 бqдjв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас вимозi.
Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться кожним
_
членом KoHKypcHoi KoMicii
iндивiдуально, остаточною оцiнкоtо у балах.за
розв'язання ситуацiйного завдання с середнс арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi KoMiciT.
Кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання отримilли сеqqдFiй
Qал 0.5 aqq нижче вважаються
такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються
до чергового етапу конкурсу.
ПiДбИТТЯ ПiЛСУМКiВ ТеСТУВаНнЯ та вирiшення сЙтуацiйного завдання здiйсшоеться
шляхом додавання балiв за
тестування кандидатiв, допущених до вирiшення ситуацiйного завдання, "га
балiв за вирiшення ситуацiйного

завдання.

загальноТ середньоТ освiти. Виступ повинен тривати

цrпцрц!зJfuýцrlL

перспективний план розвитку закладу

,щля оцiнювання результату публiчноi та
np.ra.n.ouiT перспективного плану
розвитку закладу
"iд*р"rоi
загальноi середньот освiти використову€ться така система:

2 бqлu
освiти;

-

-

виставля€ться

кандидатам, якi в перслективному планi повнiстю
розкрили Bci напрямки роботи закладу

1 бал
виставляетьСя кандидатам, якi часткОво
розкрилИ перспективи розвитку закладу освiти;
0 балiв - виставля€ться кандидатам, якi не окреслили перспективи
закладу освiти.

розвитку

визначення результатiв презентацii перспективно.о nnbry
розвитку закладу загальнот середньоi освiти
здiйснюсться кожним членом конкурсноi koMicii iндивiдуально.-остаточнью

оцiн*ою у балах за презентацiю
перспективНого плану розвиткУ закладУ загальноТ середньоi освiти
е середне арифметичне значення iндиЬiдуальних
оцiнок члецiв конкурсноТ KoMiciT.
кандидати, якi пiд час проведення публiчнот та вiдкритот презентацiт перспективного
плану розвитку закладу
загальноi середньоТ освiти отрим€}ли середнiй бсlл 0,5 або iuэrcче, вважаються
такими, що не пройшли конкурсний
вiлбiр.

загальна кiлькiсть балiв кандидата визначаеться шляхом
додавання балiв, виставлених кох(ному кандидату

за результатами оцiнювання знання законодавства,
розв'язання ситуацiйного завдання

та

презентацiТ.

рейтинг каfiдидата, який успiшно пройшов конкурс, заJIежить вiд загальноi
кiлькостi набраних ним балiв.
першим за рейтингом та переможцем конкурсу с кандидат, який набрав найбiльшу
загаJIьну кiлькiсть балiв.
У разi набрання кандидатами однаковоI кiлькостi балiв визначення переможця здiйсню€ться вiдкритим

голосуванням членiв KoMicii.

У

разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним

у
визначеннi переможця.е_голос голови конкурсноi комiсii'або заступника
голови конкурсноi koMiciT (у разi вiдсутностi
голови конкурсноТ KoMicii).

.Щодаток 4

Графiк проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ спецiалiзованоi ruколи 1-III ступенiв )ф 40 з поглибленим вивченням ангrliйськоТ мови
Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi
.Щата

.Щень

14.06,2Q21

l5.06.202|

тижня
понедlлок

Примiтка

Захiд

Видання наказу про цроведення
конкурсу.

BiBTopoK

Оприлюднення оголошення про

департаменту;
- на сайтi територiапьного вiддilry
освiти Хортицького району,
- на сайтi закладу освiти

середа

1,7,06.202l
18.06.2021

четвер

19.0б.2021

субоmа
неdiля

20.06.2021
21.06.2021

22.06.2021
23.06,2021

24.06,202l
25.06.202l

26.06.202l
27.06.202l
28.06.202

I

29.06.202l

п'ятниця

BlBTopoK
середа
четвер

п'ятниця

субоmа
неdiля

понеdiлок

01.0,7.202|
02.0,7,2021

п'ятниця

03.07.2021

06.0,1.2021

субоmа
неdiля
понеOiлок
вlвтоDок

07.0,7.2021

середа

08.07.2021

четвер

09.07.202|

п'ятниця

l0.07.2021

субоmа
ttеdiля
понедlлок

04.07.202|
05.07.2021

l1.07.202l
12.07,202l

Пiдготовка листiв на УВП та
ТВО про оприJIюдненшI
оголоIценIUI про проведеншI

IBaHoBa В.В.

Захарова А.Г,

конкурсу

Годжек О.В.

Iзбицька о.В,

Початок подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на зайняття

Iзбицька о.В.

посади директора ЗапорiзькоТ
спецiалiзованоi цrколи I-III ступенiв
Jф40 з поглибленим вивченням
англiйськоТ мови ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради Jапорlзькоl ооластl

продовяtення подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв
м40 з поглибленшчr вивченням
англiйськоi мови ЗапорiзькоТ MicbKoT
ради Запорiзькоi областi

продовження подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи' I-III ступенiв
Ns40 з поглибленr.шr вивченням,
англiйськоТ мови ЗапорiзькоТ мiськоi
ради Запорiзькот областi

Продовясення подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв
Ns40 з поглибленим вивченням
англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoT
ради Запорiзькот областi

Продовясення подання

та прийому

|4.07.202l

BlBTopoK
середа

документiв вiд кандидатiв

15.0,7.202l

четвер

Закiнчення прийому документiв вiд

1з,07,2021'

IBaHoBa В.В.

Захарова А.Г.

понеdiлок

BlBTopoK
середа
четвер

з0.06.202l

надання кандидатур дJIя
форплування складу
конкурсноi KoMiciT.

проведеншI конкурсу:
- на сайтi мiськоiради, сайтi

l6.06,2021

пiдготовка листiв про

Вiдповiдальнi

на зайняття

посади директора Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв
],.lb40 з поглибленшr,r вивченням
англiйськоi мови ЗапорiзькоТ мiськоi
ради Запорiзькоi областi

кандидатiв на зайrrяття посади

Пiдготовка проекту наказу
про затвердження складу
конкурсноТ KoMicii.
IBaHoBa

В.В.

Захарова А.Г.

Iзбицька о.В.

директора ЗапорiзькоТ спецiалiзованоТ
школи I-III ступенiв М40 з поглибленим
вивченням англiйськоi мови 3апорiзькоТ
плiськоi ради Запорiзькоi областi

l8.07.2021
|9,07.202|

п'ятниця
субопtа
неdiля
понедlлок

20,07.202

вlвторок

16.07.2021

l7.07.202l

21.0,7.202

середа

22.07,202

четве1)

2з.01.2021

п'ятниця

Перевiрка документiв членапdи
конкуDсноi KoMicii

Закiнчення перевiрки документiв вiд
кандидатiв.

Конкурсна
комiсiя

Протокол

ЛЬ1

засiданця конкурсноi KoMicii

Прийняття рiшення пвlо

допущення/недопущення кандидатiв
до ylacTi у конкурсному вiлборi на
зайняття посади директора ЗапорiзькоТ
спецiалiзованоi Iцколи I-III ступенiв
Ns40 з поглибленим вивченням

англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi
ради ЗапорiзькоI областi

Оприлюднення рiщення.

24.07.202l
25.07.202l
26.07.202l
27,07.202l

неdiля
понедlлок

28.0,7.2021
29.0,7.2021

середа
четвер

з0.07.202l

п'ятниця

с.убоmа

BlBTQpoK

Ознайомлення кандидатiв iз закладом

Годжек о.В.

загальноТ середньоi освiти

Закiнчення ознайомлення кандидатiв
iз зашlадом загаllьноi середньоi освiти

з1.0,7.202l
01.08.2021

02.08.202l
03.08.202l
04.08.202l

субоmа
неdiля
понедlлок
BlBTopoK
середа
четвер

05.08.2021
06.08.2021
07.08.2021
08.08.2021

неiiля

09.08.202l

понедlлок

Пiдготовка KoHKypcaHTiB до участi у
конкурсному вiдборi

п'ятниця
субоmа
Початок конкурсного вiлбору
I етап - письмове тестування
Оцirповання та прийняття рiшення про

Конкурсна
комiсiя

допущення/недопущення до yracTi у II
етапi конкуDсу

10.08.202l

BiBTopoK

II етап коцкурсу - письмове вирiшення
ситуацiйного завданнrI
Оцirповання та прийняття рiшення про

Протокол Л}3 засiдання

Конкурсна
комiсiя

Протокол

ЛЬ4 засiдання

Конкурсна
комiсiя

Пiдсумковий протокол

Конкурсна
комiсiя

конкурсноТ KoMicii

допуцIення/недопущення до y,IacTi у
III етапi KoHKyDcy

1

1.08.202l

середа

III етап конкурсу - гryблiчна та

вiдкрита презентацiя перспективного
плаЕу розвитку Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв
Ns40 з поглибленим вивченням
англiйськоi мови ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради Запорiзькоi областi

конкурсноi KoMiciT

Оцiнювання та прийцяття рiшення
про результати гryблiчноi та вiдкритоi
презентацiТ перспективного шIа.ну

|2,08.202|

розвитку закладу освiти
четвер

Пiдведення пiдсумкiв проведення
конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
директора Запорiзiкоi спецiалiзованоi

школи I-III ступенiв М40 з поглибленr.шл
вивченIlrIм англiйськоi мови Запорiзькоi

засiдання конкурсноТ KoMiciI

MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi

l3.08.202l

п'ятниця

Визначення пеDеможця конкyDсy
Оприлюднення рФультатiв I, П, ПI

IBaHoBa В.В.,

етапiв конкyDсч
14.08.202l
1

5.08.2021

l6.08.2021

Захарова А.Г.

субOmа

неdiля
понедlлок

Призначення переможця конкурсу на
посаду директора Запорiзькоi

спецiалiзованоТ цIколи I-III сryпенiв
Ns40 з поглибпеншu вивченняпd
англiйськоТ мови Запорiзькоi мiськоi
ради ЗапорiзькоТ областi та укпадання з

ним строкового трудового договору

Наказ про цризначення,
строковий трудовий договiр

fиректор

департаменту
освiти i науки
ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради

Романчук С,Ю.

