
Додаток 1 до наказу
департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
вiд/|,О6.2О2/ X, Z5/ уу

оголошення
про проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посадI,I директора

Запорiзькоi загальноосвiтньоТ шttQли 1-1Il стуlпенiв Nч32 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi,
що належить до комунальноТ власностi територiальноТ громади MicTa Запорiлсжя

,Щепартамент освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради оголошуе конкурс на зайняття вакантноI посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Nч32 ЗапорiзькоТ MicbKoТ рали Запорiзькоi областi:

Найменування та мiсце
знаходження закладу

Запорiзька dагальнооСвiтньоТ школЙ I-III ступенiв Ns32 ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради ЗапорiзькоТ областi
Мiсце знаходженIuI: вул. 14 Жовтlя, 13, м. Запорiжжя,69|23

Найменування посади та умови працi ,Щиректор закJIаду загшrьноТ середньоi освiти KoMyHa.ltbHoT власностi
територiальноТ громади MicTa Запорiжжя.
Посадовий окJIад, надбавки, доплати, премii встановлююються згiдно з

1Фудовим договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 30.08.2002 J',lЪl298 кПро ошIату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ
тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати гlрачi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери>; Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19.05.1999 Ns859 кПро умови i розмiри
оплати праui керiвникiв пiдприсмств, заснованих на державнiй,
комунальнiй власностi, та об' еднань державних пiдприемств>; Постанови
Кабiнеry MiHicTpiB !краihи вiд 10.07.2019 Ns695 кПро внесення змiн до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l l .0l .2018 Ns22 кПро
пiдвищення оIuIати прачi педагогiчних працiвникiв>, наказу MiHicTepcTBa
освiти i науки Украihи вiд 26.09.2005 N9557 кПро впорядкування умов
оплати працi та затвердженшI схем тарифних розрядiв прачiвникiв
навчаJIьних заюIадiв, установ освiти та наукових установ)),

Квалiфiкаuiйнi вшrлоги до керiвника
закладу освiти вiдповiдно до 3акону
УкраТни кПро повну загальну
середьпо освф> (п.3 Положення про
конкурс на посаду керiвника закпаду
загальноi середньоТ освiти
комунальноi власностi територiальноТ
громади'мiста Запорiжжя)

Посаду директора закпаду загапьноi серелньоi освiти комунальноТ
власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя може обiйд,rати особа,
яка е громамнином УкраiЪи, вiльно володiе державною мовою, мас вищу
ocBiTy ступешI не нижче магiстра, стаж педагогiчноi таlабо науково-
педагогiчноi роботи не менше трьох рокЬ (KpiM керiвникiв приватних,
корпоративних зашlадiв освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i
психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних
обов'язкiв, пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

Перелiк, кiнцевий строк i мiсце
подання документiв для участi у
KoHKypci

,Щля y"lacTi у KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персональних
даних вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро захист персональних даних);
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором у{асника конкурсу);
- копiя паспорта громадянина УкраiЪи;
- копiя докуI\dента про вищу ocBiry (з додаткомl Iцо е його невiд'емною
частиною) не нижче освiтнього ступенrI магiстра (спецiалiста);
- документ, що пiдтверджус вiльне володiння державною мовою;
- копiя трудовоi книжки чи iнших докрлентiв, що пiдтвgрджують стаж
педагогiчноТ (науково-педагогiчноi) роботи не мещце трьох poKiB на день
ix подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдка про проходженшI попереднього (перiоличного) психiатричного
огJUIду;
- мотtвацiйний лист, складений у довiльнiй формi.
Особа може надати iншi документи, що пiдтверджують 'fi професiйнi
та,/або моральнi якостi.
,Щокрленти подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстю
особою).
,Щокументи приймаються впродовж 30 календарних днiв вiд дня

розмiщеншя оголошеншI ца сайтi ЗапорiзькоТ MicbKoT ради у примiщеннi
територiаrrьного вiддiлу освiти Хортицького району департаменту освiти
i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради за адресою: вул. Заднiпровська, 48-А,
MicTo Запорiжжя. 6907б.



,Г{ата та мiсце початку конкурсного
вiлбору, етапи його проведення та
тривалiсть

Конкурсний вiдбiр починаеться з 09.08.2021 та складаеться з наступних
етапiв:
- перевiрка на знанЕrI законодавства у сферi загальноТ серелньоТ освiтио
зокрема законiв УкраiЪи кПро ocBiry>, кПро повну загzuIьну середню
ocBiTyD та iишшх нормативнO-правOвих aKTiB у сферi загальнOi середньOi
освiти, uto вiдбуваеться цJихом письмового тестування 09.08.2021 об
11.00 у' примiщеннi 3апорiзького лiцею <<Промiнь>> Запорiзькоi MicbKoT

ради за ацресою: 69006, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 37;
- перевiрка професiйних компетентностей шляхом письмового
вирiшеЁня сиryацiйного завдання, яка вiдбудеться 10.08.2021 об l1.00 у
примiщеннi Запорiзького лiцею <<Промiнь>> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за
ад)есою: 69006, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне щосе,37;
- rryблiчна та вiдкрита прФентацiя державною мовою перспективного
шIану розвитку закладу загаllьноi середньоТ освiти, а також надання
вiдповiдей на запитаншI членiв конкурсноТ KoMicii в межах змiсту
конкурсного випробування, яка вiдбудеться 11.08.2021 об 11.00 у
пршлiщеннi 3апорiзького лiцею <<Промiнь> Запорiзькоi MicbKoT ради за
адресою:69006, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне щосе,37.

Прiзвиrrlе та iм'я, номер телефону та
адреса електронноi поцти особи,
уповноваженоi надавати iнформаuiю
про конкурс та приймати документи
для участi у KoHKypci

Iзбицька Олена BiKTopiBHa - головний спецiалiст територiального вiллiлу
освiти Хортицького району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ
м i с ькоi р а ди, т,28 6 -26 - l 4, e-lT ai l : tlo*hoгt@zp. gаy-ц4;



Додаток 2 до наказу

департаменту освiти i науки
}апорiзькоi MicbKoT ради
вiд |,1,oA-P24,, Хs ýJЧУ

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

Батьки майбутнього першокласника написали заяву директору школи про зарахування Тх дитини до перttlого
класу та подали документи до 3l травня, проте вони не проживають на територiТ обслуговування цього закладу.

l]иректор школи пояснив батькам, що до 0l червня на вiльнi мiсця зараховуються дiти, якi не проживають на
територii обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування та обов'язковоi присутностi дитини при
жеребкуван н i.

Чи правильно пояснив батькам керiвник закладу? Обгрунтуйте свою вiдповiдь.



Додаток 3 ло наказу
департаменту освiти i HayKra
ЗапорiзькоТ м icbKoT ради
вi д |Ц[ !pJ!_ Ns !Д r iщL

l
КритерiТ оцiнюваннЯ письмовогО тестуваIIнЯ на знаннЯ законOдавсТва УкраТнИ у сферi загальноТ середньоТ освiти,

СИТУаЦiЙнОгО ЗавданшI та llрезентацii перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоi освiти
на конкурс на rrосаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти

I. Теспtуваttttя.
ТестУвання складаеться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз загального перелiку питань,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 19.05.2020 .}ф654, що мiстить 200 питань.
I(orKHe Тестове завдання передбачае чотири варiанти вiдповiдей, лище один BapiaHT з яких е правильним.

Тестування проходить письмово не бiльutg бO_хвuлuн у присутностi членiв KoMiciT або спостерегачiв. Пiсля закiнчення
часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:
2 балu - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 4I-50 тестових завдань;
I бал - кандидатам, якi вiдповiли правильно Ha21-40 тестових завдань;
0_а!дц- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-20 тестових завдань.

КаНДИдати, якi пiД час тестування отрим€lли 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового ситуацiйного
завдання та вважаIоться такими, що не пройшли,конкурс.
I I. С а mуацiйl ti зов Йat t ttя.

розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв використоtsувати
СвОi знання та досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi професiйноТ
КОМПеТентнОстi Та професiЙних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спецiального
ЗаКОНОДаВСТВа, Що пов'яЗанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закладу загальноТ середньоТ освiти.

Ситуацiйне завдання вирiшуеться письмово державною мовою не бiцэцtзЗ! хзцlць
кандидат обирае одне iз запропонованих BapiaHTiB ситуацiйних завдань шляхом витягування його пiд час

проведення конкурсного вiдбору.
Пiд час оцiнювання професiйноТ компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:
2 балu * кандидатам, професiЙна компетеНтнiстЬ яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
компетенцiт, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
] бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для
виконання посадових обов'язкiв;
0 Пs!ц* I(андидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас вимозi.

Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMiciT
iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за розв'язання ситуацiйного завдання с середне арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв KoHKypcHoi KoMiciT.

Кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання отримали середнiЁ бад 0.5 або нчжчр вважаються
такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

пiдбиття пiдсумкiв тестування та вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюеться шляхом додавання балiв за
тестування кандидатiв, допущених до вирiшення ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення ситуацiйного
завданюI.
IIL ПРеЦНmаuiL пеоспекпuвцоzо планч оо?вumкч з.а$лаdч,заеальноt сqрчdньо! освlцu

КОЖеН Кандидат гryблiчно та вiдкрито презентуе державною мовою перспективний
загальноi середньот освiти. Виступ повинен тривати не бiльul.е ] 5 хвuлut!.

f[ЛЯ ОЦiнЮвання результату публiчноi та вiдкритоi презентацiI церспективного
загальноТ середньоТ освiти використовусться така система:
2 балu - виставляеться кандидатам, якi в перспективному планi повнiстIо розкрили Bci напрямки роботи закладу
освiти;
] бал - виставляетьСя кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освiти;
0 балiв - виставляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освiти.

визначення результатiв презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальноi серелньот освiти
здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMiciT iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за презентацiю
перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоi освiти с середнс арифметичне значення iндивiдуальних
оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.

кандидати, якi пiд час проведення публiчнот та вiдкритот презентацii перспективного плану розвитку закладу
загальноi середньоТ освiти отримаJIи середнiй бал 0,5 або tiuocye вважаються такими, що не пройшли конкурсний
вiлбiр.

загальна кiлькiсть балiв кандидата визначасться шляхом додавання балiв, виставлених кожному кандидату
за результаТами оцiнюВання знання законодавства, розв'язання ситуацiйного завдання та презентацiТ.

рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, залеr{ить вiд загальнот кiлькостi набраних ним балiв.
першим за рейтингом та переможцем конкурсу с кандидат, який набрав найбiльшу загальну кiлькiсть балiв.

у разi набрання кандидатами однаковоi кiлькостi балiв визначення переможця здiйсЕrrоеться вiдкритим
голосуванням членiв KoMicii. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним увизначеннi переможця е голос голови KoHKypcHoi KoMiciT або заступника голови конкурсноI KoMiciT (у разi вiдсутностi
голови конкурсноТ KoMicii).

шIан розвитку закJIаду

плану розвитку закладу



Додаток 4

Графiк провелення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ загальноосвiтньOi lпttоли I-III ступенiв JФ32 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапOрiзькOт 0бластi

,Щата ,Щень
тижня

Захiд Примiтка Вiдповiдальнi

14.Q6.202| понедlлок Видання наказу про проведення
конкурсу.

ПiдiотовкЫ лиiiiБ'фо
наданIL,I кандидатур дIя
формування складу
конкурсноТ KoMiciT,

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

15.06,202l BtBTopoK Оприлюднення оголошення про
проведенця конкурсу:
- на сайтi MicbKoT ради, сайтi
департаменту;

Пiдготовка листiв на УВП та
ТВQ про оприлюдненшI
оголошеннrI про проведеншI
конкурсу

IBaHoBa В.В,
Захарова А.Г,

- на сайтi територiа.llьного вiддirry
освiти Хортицького району,
- на сайтi ЗЗСо Ns32

Годжек о.В.
Iзбицька о.В.

|6,06.202| середа Початок подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора Запорiзькоi
загаJIьноосвiтньоi цколи I-III сryпенiв
М32 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
Запорiзькоi областi

Iзбицька о.В.

17,06.2021 четвер
l8.06.2021 п'ятниця

19.06.2021 субоmа
20.06.2021 неdiля
2 I.0б.2021 понеdiлок
22.06.202 BlBтopoK Продовження подання та прийому

ДОКументiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора ЗапорiзькоТ
загаJIьноосвiтньоi школи I-III сryпенiв
NЬ32 Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

Пiдготовка проекту наказу
про затвердження складу
конкурсноi KoMiciI.

IBaHoBa В,В.
Захарова А.Г.23.06.202 середа

24,06.202 четвер
25,06.202l п'ятниця

26.06.202l субоmа
27.06.2021 неDiля
28.06.202l понеdiлок
29.06.202 BiBTopoK Продовrкення подання та прийому

ДокУментiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора ЗапорiзькоТ
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
J,,l!32 Запорiзькоi MicbKoT ради
ЗацорiзькоТ областi

30.06.202 середа
01,0,7.202| четвер
02.0,7,2021 п'ятниця

03.07.202l субопtа
04.07.202l неOiля
05.07.2021 понеdiлок
06,0,7.202 вlвторок Продовження подання та приЙЙ}-

ДОкУментiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора ЗапорiзькоТ
загаIIьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв
Nэ32 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
ЗапорiзькоТ областi

07,07.2021 сер9да

08.07.2021 четвер
09,07.202| п'ятниця

10.07.2021 субоmа
11.07.202\ неdiля
12.07,202| понедlлок Продовясення подання та прийому

документiв вiд кандидhтiв на зайняття
посади директора Запорiзькоi
заftulьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв
Nэ32 Запорiзькоi мiськоi ради
Запорiзькоi областi

1з,07,202| BlBтopoK
|4.0,7.2021 середа

15.07.2021 четвер Закiнчення прийому документiв iiд
кандидатiв на зайняття посади
директора Запорiзькоi загапьноосвiтньоi
школи I-III ступенiв М32 ЗапорiзькоТ
MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi



16.0,7.2021 п'ят}{иIdя

1,1.07.202l счбоmа
l8.07.202I llеdiля
l9.Q7.2Q21 поЕедlлок Перевiрка докуп,tентiв членами

конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
комiсiя20.0,1.202l BiBToDoIt

21,Q,7.2Q2l середа
22,0,7.202l четвер

2з.0,7.2021 п'ятниця Закiнчення перевiрки документiв вiд
кандидатiв.
Прийняття рiшення про
допуlцення/недопущення кандидатiв
до участi у конкурсному вiдборi на
зайняття посади директора Запорiзькоi
загальноосвiтньоi цlколи I-III ступенiв
Nэ32 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
ЗапорiзькоТ областi.
Оприлюднення рiшення.

Протокол Л}1
засiдання конкурсноТ KoMicii

Конкурсна
комiсiя

24.07.202| с.убопш
25.0,7.202| неdiля
26.0,7.2021 понедiлок Ознайомлення кандидатiв iз закладом

загаlrьноТ середньоТ освiти
Годжек о.В.

2,1.0,7,2021 BlBToDoK
28.07.2021 середа
29.0,7,2021. четвер
з0.0,7.202l п'ятниця Закiнчення ознайомлення кандидатiв

iз закладом загальнот середньоi освiти
31.07.202 субоmа
01.08.202 неliля
02,08.202 понедlлок Пiдготовка KoHKypcaHTiB ло участi у

конкурсному вiдборi03.08.202 BiBTopoK
04.08.202 середа
05.08.202 четвер
06.08.202 п'ятниця
07.08.202l субоmа
08.08.2021 неDiля
09.08.2021 понедlлок Початок конкурсного вlдбору

I етап - письмове тестування
Оцitповання та прийняття рiшення про
допущення/недопущення до )пIacTi у II
етапi конкурсу

Протокол Nс2 засiдання
конкурсно[ KoMicii

Конкурсна
комiсiя

10.08.2021 BiBTopoK II етап конкурсу - письмове вирiшення
ситуацiйного завданнrI
Оцitловання та прийняття рiшення про
допущення/недопущення до участi у
III етапi конкурсу

Протокол .NЬ3 засiдання
конкурсноТ KoMicii

Конкурсна
комiсiя

l 1.08.2021 середа III етап конкурсу - гryблiчна та
вiдкрита презентацiя перспективного
плану розвитку Запорiзькоi
зЬгальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв
Nч32 Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi.
Оцiнювання та прийняття рiшення
ttро результати публiчноi та вiдкритоi
презентачii перспективного гIJIаIry

розвитку закладу освiти

Протокол ЛЬ4 засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
комiсiя

|2.08.202l четвер пiдведення пiдсумкiв проведеншI
конкурсу на зайrrяття вакантноi посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ
шкопи I-III ступенiв Ns32 Запорiзькоi
MicbKo1 ради Запорiзькоi областi.
Визначення переможця конкчрсу

Пiдсумковий протокол
засiдання конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
комiсiя

l3,08.2021 п'ятниця Оприлюднення результатiв I, П, ШI
етапiв конкyDсч

IBaHoBa В.В.,
Захарова А,Г.

14.08.202l с.убоmа
I 5.08.2021 неdiля



16.08.202l понедlлок Призначення переможця конкурсу на
посаду директора Запорiзькоi
загаIIьноосвiтньоi цколи I-III ступенiв
Nч32 Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi та укладання з ним
СТDОКОВОГО ТDVДОВОГО ДОГОВОDЧ

Наказ про призначення,
строковий трудовий логовiр

,Щиректор
департаменту
освiти i науки
Запорiзькоi
MicbKoi ради
Романчук С.Ю.


