Додаток

l

до наказу департаменту

,iдЦ_Щл22j_хп 28цуц
,//

0голоцення

про проведеНня конкурсУ на зайняттЯ вакантниХ пOсад диреКторiв та вакантниХ посад педагогiчних праuiвникiв
Iнклlозивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя деltартаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi
рали
,Г{епартамент освiти i науки Запорiзькот MicbKoi ради оголошус конкурс на зайняття вакантних посад директорiв та

вакантних посад педагогiчних працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiж)кя департаменту освiти
науки Запорiзьlсоi MicbKoТ ради

}Jайменуваttllя та
знаходження закладу

мiсце

i

Iнклюзивно-ресурсниЙ центР пО I}ознесенiвськомУ району MicTa ЗапорllкЙ
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради:

цеIlтр ло f{нiпровському району
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради:
Дlццgэдздgд.g" ц! : _вул. /{ули Ki на, l 6, м, Запорiжлся, 69065
Iнклlозивно-ресурсний

Iнклюзивно-ресурсний

центр по Заволсьrtому

департаменту освiти i науки Запорiзьr<оТ MicbKoT рали:

району

MicTa Запорiжlltя
м

icTa

Запорilttlltя

вул. Сечснов а, 25, м, Запорiжжя, 69067
по ltoMyHapcir<oMy району MicTa Запорiжх<я
департамеFIту освiти i науки ЗапорiзькоТ Micbr<oT рали:
,])4ццqэцqло ц)ке Fl ня : прос пе кт 40-р i ч чя I1epeM о ги, 2 7, м Запорiжlltя, 69 l l8
ДЛ_:rцg

rцс"qдц!ен

ця ;

lнклtозивно-ресурсний центр

Iнt<лtозивно-ресурсний центр по Олександрiвському району MicTa
департаменту освiти i науки Запорiзы<оi MicbKoT рали:
Мiсце знаходження: вул. Запорiзька, 13а, м. Запорiхс>ltя, 69О95

lнклюзивно.ресурсний центр по Хортиl-tькому району
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради:
Мiqц. знаходження: вул, Свiтла, lба, м. Запорiлtя<я, 69097

найменчваrrня

умови працi

посади

Запорiх<>l<я

MicTa Запорiiкжя

Iнклtозивно-ресурсний центр по I1Iевченкiвському району MicTa Запорiжrкя
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради:
Мiсце знаходження: вул. Чарiвна, 145а, м. Запорi>Itrкя, 690] l
Щиректор Iнклюзивно-ресурсного центру по I]озrlесенiвському, Днiпровському,
Заводському, Комунарському, Олексанлрiвському, Хортишькому,

Шевченкiвському районах MicTa ЗапорilIt>ltя департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoi рали (лалi - лиректор IPL()
['IосаловиЙ оклад, надбавки, /lоплатИ та премiТ встановлюlОться згiдно з трудовим

договором, вiдповiдно ло [lостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл 30.08.2002
лъl298 кПро оплату праui пpauiBHl.tKiB на ocHoBi СдиноТ тарифноТ сiтки розрядiв i
Koe(liuicHTiB з оплати праui прашiвникiв установ, закладiв та органiзачiй окремих
галузей бюджетноТ сtРери>; [1останови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l9.05.1999
Nэ859 кПро умови i розмiри опJIати прачi керiвникiв пiлприсмств, засноsаних на
лержавнiй, комунальнiй власностi, та об'сднань дерхtавних пiдприсмств)); наказу

MiHicTepcTBa освiтИ УкраТнИ вiд 26.09,2005 N9557 Kllpo впорядкування
умов
оплати працi ,га затверд)кення схем тарифних розрядiв працiвникiв навчальних
закладiв, установ освiти та наукових установ); Постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiД 2з.Oз.20ll NgЗ73 <Про встановлення надбавки педагогiчtlим

працiвникам закладiв дошкiльноТ, позашrкiльноТ, загальноi середньоI, професiйноТ
(професiйно-технiчноi), вищоi освiти, iнших установ i закладiв незалеlкно вiд iх
п

iдпортrдкування>.

Педагогiчнi працiвники (вчитель-де()ектолог, вчитель-логопед, вчитель
реабiлiтолог, практичний психолог) Iнклюзивно_ресурсного центру

Вознесенiвському, Щнiпровському, Заводському,

Олеr<санлрiвському, Хортицькому, Шевченкiвському

rlо

I(oMyнapcbкoмy,
районах MicTa Запорiжrкя

iнауки Запорiзькоi MicbkoT рад1.1 (далi - rlедагогiчнi
прачiвники IPI{)
ПосаДовий оI(лаД, надбавки, доплати та премiТ встановлюIоться згiдно з трудовим

департаменту освiти

логовором, вiдповiдно до [lостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0.08.2002
л9l298 кПро оплату прачi працiвникiв на ocHoBi СдиноI тарифноТ сiтки розрялiв i
коеdliцiентiв З оплатрl праui праuiвникiв установ, заклалiв та органiзацiй окремих
галузей бюджетноТ сфери>; I-]ос.ганови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l9,05,1999

i РОзмiри оплати прачi керiвникiв пiлприеr.r*, ru."оuаних на
дерrкавнiй, комунальнiй власностi, та об'еднань дер)кавних пiдприсмств); наказу
NЧ859 <ГlРО УМОВИ

щнифд26.09.2005Nэ557<ГlpoBпopяДкуBаI'Il]яУi\4oB

оплати праIIi ,га затвердх(ення схем тарифнI4х розрядiв працiвникiв навчальнt.lх
закладiв, установ освiти та наукових установ), IlocTaHoBla Кабiнету MiHicTpiB
YKpaiHl.r вiд 2З.OЗ.201l ЛЪ37З <Про встановленFIя надбавки педагогi.ttlим
праtдiвttикам закладiв дошкiльноi, позашlкiльноi, загальноТ середлlьоi, про(lесiйrlоi'
(про(lесiйно-технiчноi), вищоТ освiти, iншlих установ i закладiв незалежно вiд Тх
п

I(валitllir<ацiйнi вtll\4огt4 до

лt|рсктора 1,а педагогi,lних
прашiвнrакiв IP[[

iдпоlэядкування).

llосалу ]lt{peкTopa IPL{ мол<е обiймати особа, яка € громадянином YrtpaiHll, вiльно
володiс державною MoBolo, I\4ac виtIlу педагогiчtlу ocBiTy ступеня tie tIt4)I(rle
магiстра, стаж педагогiчttоТ та/або науково-педагогiчноТ роботи t-le Mel]1,1l як п'ять

poKiB, проtiruла конкурсний вiдбiр ,га визнана переможцем конкурсу.

Посалу

Перелiк, кiнцевий строк

i

мiсце подання документiв для
участi у tcoHttypci

вч

Iлтеля-де(lектолога,

вч

ителя-логопеда,

вч

ителя-реабiл iтолога,

праI(тичного психолога IP[{ може обiймати особа, яка € громадяниtIом YKpaiHll,
вiльно володiе державно}о MoBolo, мас вищу педагогiчну ocBiTy ступеня не нижче
магiстра, стаж педагогiчноТ таlабо науково-педагогiчноТ роботи не менш як п'ять
poKiB, пройшла конкурс}lий вiлбiр та визнаtIа переможцем конкурсу.
Особа, яка претендус на зайняття вакантноТ посади директора та вакантноТ посади
педагогiчного працiвlзика Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському,

,Щнiпровському, Заводському, I(oMyHapcbKoMy, Олександрiвському, Хортицькому,
Шевченкiвському районах MicTa Запорiяtrrtя департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ мiськоi ради, особисто подас TaKi документи:
- копilо паспорта громадянина УкраТни;
- письмову заяву про yLIacTb у l(oНKypci, до якоТ додасться резюме та мотивацiйниЙ
лист у довiльнiй (lopMi;
- копitо труловоТ кни)I(ки;

- копitо

(копi'i) докуN,IеI-Iта (документiв) про ocBiTy

iз

додаткамt,l, прt4сво€ння

вLlеного зваrI ня, пр исудже ння наукового сту пе ня ;
- письмову згоду на збiр та обробку персонаJIьних даних.

Особа, яка бажас взяти участь у конкурсному вiдборi, мас право лодати до заяви

про участь

у

KoHKypci

проведення конкурсу.

iншi документи, не перелбаченi в оголошеннi

Копii документiв, поданих до

про

конкурсноТ KoMicii, завiряються власноручно

власниками цих документiв iз лолерхtанням вимог стандартiв з дiловодства.
.Щокументи подаються до конкурсноi KoMiciT особисто (або уповноваженою особоIо
згiдно з довiренiстrо особою),
,Щокументи приймаються впродовж 30 календарних днiв вiд дня розмiшення
огоJIошення на сайтi ЗапорiзькоТ MicbKoT ради в примiщеннi територiальних
вiддiлiв освiти:
- Вознесенiвсы(ого району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT рали
за адресою: пр. Маяковського,4, м. Запорiжrкя, 690З5;
- [нiпровського palioHy департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради за
адресою: вул. Боролiнська; 1-А, м. Запорiя<лtя,69096;
- Заводського parioHy департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за
адресою: вул. Ралiаторна, 49, м. Запорiлtя<я, 6906'7 ;
- Itомунарсьlсого району департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоI рали за
адресою: вул. Степова, l7, м. Запорi>к>кя,6902],,

Олександрiвського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT
ради за адресою: вул. Поштова,64, м. Запорiжrкя, 69095;
- Хортицького району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за
адресою: вул. Залнiпровська,48-А, м. Запорiжrкя, 690761'
- Шевчеllкiвського palioHy департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT рали

-

за адресою: вул. Чарiвна,

l45-A, м. Запорilltlкя,6907

|.

У разi невiдповiдностi поданих документiв встановленим вимогам,
.Щата та мiсце початку
коFIкурсного вiдбору на
зайняття вакантноТ посади

директора

]нклюзивно-

ресурсного центру,

етапи
та

його проведення

тривалiсть

претенденти до

конкурсного вiдбору не допускаються.

Конкурсний вiдбiр на зайняття вакантноТ посади директора lнклюзlлвноресурсtrого центру по Вознесенiвському, !,нiпровському, Заводському,
Комунарському, Олександрiвському, Хортицькому, Шевченкiвському районах
MicTa Запорiн<rкя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради
розпочинасться з 09.08.202l та складасться з наступних етапiв;
- I еплап: склаdання квалiQliкаtlitiноzо iспumу на зrlання законоdавсmва

з

у

Сфlерi

особлuвu"l,ttt ocBimttiMlt поmреба,млt; знання основ спеlliальrtсli'
пedaeoziKu" знання ocl!oB управлiння diяльнiсmю lttкпюзuвно-ресурсно?о llellпlpy, Що

ocBitпlt dimей
вiдбувасться

у пl.tсьмовiй формi 09.08.202l о 09.00 у примiщеннi Запорiзького

лiцеlо <<flpoMilrb> Запорiзькоi MicbKoT ради за адресою: 69006, MicTo Запорi>lс>r<я,
вул. Пiвнiчне шосе, 37;

- ll

еtпап; спiвбесiDu з обеовореrtням,моmllваtliЙноео Jtllctпa tcaнOttOama, яка
вiдбудеться l0,08.202 l о 09.00 у примiщеннi Запорiзького лiцеtо <Промiнь>
Запорiзькоi мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi за адресою: 69006, м. Запорi>кiкя, вул.

lliBHi,lHe lrIoce, 37;

- III еmап: пуýпlццо
план)) розвL1,1пку

вidкрutпа презенmацiя depctcaBrtoto л4овоlо перспекtпuвнО?О

пла

IPI|,

а також надання вiдповiдей на запитанIlя,tлеl,tiв конкурсноi'

KoMicii, в межах змiсту I(онкурсного випробування, яка вiлбудеться I I.08.202l о
примiщеннi Запорiзьlсого лiцеlо (ПромiньD ЗапорiзькоТ MicbKoT рали
09.00

у

/]ата

та

пл

icr{e

початку

конкурсного вiлбору . на
зайrrяття вакантних посад
педагогiчних llрачiвникiв
l н t<л tоз tl

вно-ресурсн

1,1x

целrтрiв, етапи

Його

llроведення та тривалiсть

З7_:_

ЗапорiзькоI областi за адресо}о: б9O0б, м.Запорl)lg(яцУ_Д,_ЦЦ!ЦНе_ШОСе,
К.*-Гр"* йОiР на заi;}{яттЯ ваI(аll,г1-1их посад педагогiчних пpaltiBHl,tlciB
(вч ител

ь-ле()ектолог,

вч l4,l,ел

ь-логопед,

вч ител

ь-реаб iл

iтолог,

пра кти,t

н ий

психолог) lнttлюзивно-ресурснl4х центрiв MicTa Запорiжжя департаN{еI,Iту освiти i
науки ЗапорiзькоТ MicbKoT радrr розпочинаеться з 09,08.202l та склада€ться з
наст)/пних етапlв:

I еmап; ctcлadaHttst, квалiQliкацiitrtоео iспum1l на зtlа1-1llя закоttоdqвспlва у cd)epi ocBiПttt
dimей з особлuвuJйLr освimнiмu поtпребамu" зна11llя tlcHoB спеtliальttоi|' пedaeoeittlt, tt1o

вiдбуваеться у письмовil-л tPopMi 09,08.202I о 09,00 у примiщеннi Запорiзького
лiцею <IlpoMiHb> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за адресоtо: 69006, MicTo Запорiirtхtя,
вул. Пiвнiчне шосе. З7;

еmап: спiвбесidu з обzоворенняrй мопluвацiйноео лл!спlа Kattdttdaпta, яка
вiдбудеться 10.08,202I о 09.00 у примiщеннi Запорiзьlсого лiцеlо <Промiнь>
Запорiзькот мiськоi рали ЗапорiзькоТ областi за адресоlо: 69006, м. Запорiiкiltя, вул.
Пiвнiчне шосе, 37.
,гериторiального вiддiлу освiти
Парqу< тетяна IBaHiBHa * головний спецiалiст
науки
Запорiзькоi мiсы<оI рали,
i
освiти
Вознесенiвсы<ого району лепартаменту

- II
Прiзвище та iм'я, rloмep
адреса
та
телеtРону
електронноТ поIIlти особи,
чповноважеllоl

надавати

про конкурс та
приГлма,ги документи для
iнфорплаrriю

участi в KoHltypci

т. 226 -29 -08, e-m

а il

:

I]Lо_yоzд@Zр,gоу. uа

I(аплан Свiтлана Володимирiвна - головtlий спецiалiст територiального вiллiлу
освiти ,Г{нiпровського району департаменту освiти i rrауки ЗапорiзькоТ мiсьttоi'рали.
т .22 4 -8 8 - 5

l,

е- m а

i l

: tyq_.

т .2З 9 -'7 З -'7

4,

е-

m а

i l

: L!:o-Zдy

dцiрr@zр-лsау-ца l

Романiченко Лiлiя Сергiiвна - головний спецiалiст територiальtlого вiддiлу освiти
Заводського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради,
!_d@Zцga

ч. ua

;

Федорюrс lpeHa Миколаiвна - головний спецiалiст територiального вiллiлу ocBiTtl
I(омунарського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, т.
2З 9-7 l

-08, e-lTai

I

:

tчо.l<о]ц@zrlgq!.цq;

Борисенко Ольга Iгорiвна - головний спецiалiст
Олександрiвського району департаменту освiти i
т.226-0 5 -] 2, e-mai] : tvo.o lех@zрgqyдд ;
lзбицька Олена BiKTopiBHa - головний спецiалiст
Хортицького району департаменту освiти i науки
26- 1 4, e-mail: !чо.hо_t!@zдсgyда;

територiального вiДДiлу ОСвiти

науrси Запорiзькоi мiськоi Рали,

,гериторiального вiддiлу ОСвiти
ЗапорiзькоТ MicbKoT рали, т.286-

Itузнечов Дртем Сергiйович - головний спецiалiст територiального вiддiлу освiти
Шевченкiвського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT рали,
т.286 -2З -2 \, e-rTai l : tvo,sh ev@Zp.gqy.!a.

,Щолаток 2

до наl(азу департаме

llT)/

uiодй^юц_ M"2[3ifцt
//

Itpumepil оцiнtованпя
на зqйняпtпtя BaаaHl1,;llux пocad dttpeKпlopiB tпа
коut{урс
lla
кваtiфiкаtliйноzо
-ваканtllнuх icпtttп1l
посаd пedazozi,tl.tllx пpatliBHuKiB Irtклtозtlвrtо-реq)рснllх ценпtрiв

за I(ож}rим iз
lсгtит сltладасться з б питань, якi формуrоться iз загального перелiку пllтань, по 2 п1,Iтання
cпetlia,,tbttoi'
ocHrlrl
напрямiв: зtlаtlл!Я закоttоdавспlва1l сфlерi ocBilпtt ditlleй з-особлuвtlмtl ocBiпlHiMtt поtпреба.мu; зltання
пеdаеоziкtt; зllанtlя основ yпpaBлittHst diяльнiсmю [нклtозttвно-ресурсlluл1 ценпlром,
KoMiciT.
lспит проход"rr"у'п""оrовiй (lopMi i стаrtовить не бlцрцэ_J*эрl!!ц2L-цýц!uц у присутностi членiв
а
саме:
бали,
та
виставляються
пiсля закiнчеllня часу, вiдведеного на складання iспиту, проводиться перевiрка
Z_бs!ц- кандидатапл, яlсi в повному обсязi розr<рили суть питання;
кандидатам, яlсi розкрили питання (lрагмегrтарно;
] бал якi не вiдповiли на IIитання.
кандидатам,
0_б!l]цitоuд"дur", якi за результатами iспиту набрали 5 балiв, допускаються до спiвбесiди,
iL kplmepii:' оцiнtовання спiвбесidl,t з обеоворенням мопl.uваt4iйноzо лuсmq kaHdltdama
спiвбесiда з обговорення]\4 мотивацiйного листа кандидата проводиться з метою оцiнки вiдповiдностi

кандидата та до
лосвiду, ltосягнень, компетенцii, особистих яtсостей вимогам ло професiйнот Iiомпетентностi
вiдповiдних посадових обов'язкiв.
кандидата здiйснtосться шляхом спiвбесiди
!,ля оцiнюва ння спiвбесidtt з обеовореtl11я.м .\4опllrваtliйноео лllспlа
з обговорен1-Iям мотt4вацiйного лI,1ста виставляtоться TaKi бали:
L (l'лtt - I(андидатам, якi вiдповiдаtоть вимогам та якi виявили глибокi знання, умiння, компетенцiI, необхiлнi для
е(lективгtого виконання посадових обов'язкiв;
вимогам та професiйна компетентнiсть яких вiдповiдас
!_-0qд- - кандидатам, якi не повноIо Mipolo вiдповiдають
обов'язкiв;
посадових
виконання
,,*Бu* в обсязi, мiнiмальllО достатньому для
вимогам.
не.вiдповiдас
яких
компетентнiсть
професiйна
0 балiв - кандидатам,

та
Визначення рЁзупоrаriu спiвбесiди здiйснюсться кожним членом конкурсноi KoMicii iндивiдуально
середн€
€
спiвбесiди
за
балах
результатами
(liксуеться у вiдомостi npo р".упrruти спiвбесiди. остаточною оцiнкою у

upr,Pr.r"un. значення iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMicil.

кандидати, якi пiд час спiвбесiди отримали серелнiй бал .MeHurc

l

балу, вважаються такими, що не пройшли

ПО"П'О'п'оaумковий

працiвникiв Iнк.лtюзивнорейтинг кандидатiв на зайняття вакантних посад педагогiчних
конкурсноi KoMiciT у
членами
проставлених
оцiнок,
середнiх
шляхом
додавання
ресурсного центру визначасться
письмового iспиту на
зuеле"iи вiдомостi середнiх оцiнок за кожну окрему вимогу ло професiйноТ компетентностi, та
якого визнача€ться
знання законодавства. Сума таких оцiнок с пiдсумковим рейтингом кандидата, за допомогою
перемо)кеtlь конкурсу,
I(андидати на зайняття вакантнот посади директора iнклtозивно-ресурсного центру, якl за результатами
iспиту та спiвбесiди набрали l0 балiв, допускаються до презенташiТ rIерспективного плану розвитку iнклюзивно-

ресурсного центру.
lIt, Kptlпlepii' oryitttoBaltttя презенпtаtlii' перспекmuвноео пJlally розвLlmку Iнюttозuвно-ресурс1,1о?О l|eHll1p))
Кожен кандидат на зайняття вакантноТ посади дlrректора lнклюзltвrIо-ресурсного центру публi,tно та
вi/tкрито презенту€ державноЮ мовоЮ перспективний план розвиткУ Iнклюзивно-ресурсного центру. Виступ повинен
вiдкритоТ презентачiТ перспективного плану розвитку Iнклюзивно-

ресурсного центру виставляються бали, а саме:
2 бqJш - кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрилИ Bci напрямкИ роботи lPl{;
] бал - кандt4датам, якi частково розкрили перспективи розвитку IPL{;
0 балiв - кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку IPI-{.
Визначенt-lя результатiв презентаuiТ перспективного плану розвитку IPl-{ злiйсню€ться ко)кним членом
с
когrкурсноi KoMiciT iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за пре3ентацiю перспективного плану розвитку lPI{
середнс арифметичне значення itлдивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.
Кандидати на зайняття вакантноТ посади дIrректора I*lклюзивно-ресурсного центру, якl пlд час проведення
публiчнот та вiдкритот презентацiт перспективного плану розвитку IpI-{ отримали серелнiй баll .менше ] бац,,
вважаtоться такими, що не пройшли конкурсний вiдбiр.
загальна кiлькiсть балiв кандидата на зайнят,гя вакантнот посади дI|ректора Iнклюзивно-ресурсного цеI{тру
визначасться шляхом додавання балiв, виставлених ко)кному кандидату за результатами оцiнювання письмового
iспиту, спiвбесiди та презентацiТ.
Рейтинг кандидата на зайняття вакантноТ посади дrlректора lнклlозлlвно-ресурсного цеllтру який успit,tlно
пройшов конкурс, зале)кить вiд загальнот кiлькостi набраних ним балiв. Першим за рейтингом та переможttем
конкурсу с кандидат, який набрав найбiльшу загальну кiлькiсть балiв. У разi набраннЯ КаНДИДаТаМИ ОДНаКОВОТ
кiлькостi балiв визначення перемоiкця здiйснюеться вiдкритим голосуванням членiв KoMiciT. У разi рiвного розполiлу
голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у визначеннi перемоrкця с голос голови конкурсноТ KoMiciT або
заступника головИ конкурсноТ KoMiciT (у разi вiдсутностi голови конкурсноi KoMiciT).

,Г[олаток 3

до наказу департаменту

Btпf!, 0,$.,2D2| Nn n!3

"rцуl

графiк проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директорiв та вакантних посад педагогiчних
працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжл<я
департаменD| освiти,i науки Запорiзькоi MicbKoT рали
/[ата

14.06,202l

ГIрим iTKa

Захiд

!,etlb

ти)кня

понедlлок

[ванова В,В.,

Видання tIаI(азу про проведення конкурсу.

Пiдготовка листiв на управлiння вtlутрiшньоТ полiтики,

Захарова А,Г.

преси ,га iH(lopMauiT Запорiзькоi MicbKoT ради; територiальних

вiддiлiв освiти департаменту освiти
MicbKoT ради
I(онкуDсу

про

i

науки ЗапорiзькоТ

розмiщення оголошення про проведення

IBaHoBa В. В.,

l 5.06.202- l

BiBTopott

Оприлюлнення оголошення про проведен}ш конкурсу.

l6.06.2021

середа

Початок прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття

1,7,06.202l

четвер
п'ятн и L(я

l

8.06.202l

вакантних посад директорiв та вакантних посад педагогiчних
працiвникiв lнк.гttозивно-ресурсних центрlв MlcTa Jапорlж)I(я
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради

9.06.202l
20.06.202l
21.06.202l

субота

22.Q6.202\

BiBTopot<

По.tаток tРормування складу конкурсноТ KoMiciT

23.06.202|
24,06,202|

середа
четвер

зайняття вакантних поаад директорiв

25.06.2021

п'ятниця

26.06.202l
27.06.202l

субота

недlля
понедlлок

28.06.202l

недlля
понедIлок

29.06.202l

BiBTopoK

30.06.2021

середа
четвер

1.01.202l

п'ятниця

03.07.202
04.07.202
05,07,202
06.01.202

субота

вiддiлiв освiти

Захарова А.Г.
Голов

н i

спецiалiсти
територiальних
вiддiлiв освiти

icbKoT ради

IBaHoBa В.В.

В1.1дання наказу про затверд)кення складу конкурсноТ
KoMiciT

02,0"l,202l'

тери,горiальних

lBaHoBa В.В.,

Продовження прийому докумеrlтiв вiд кандидатiв на
та вакантних посад
педагогiчних працiвникiв |нклюзивно-ресурсних lteHTpiB
MicTa Запорiжжя департаменту освiти i гrауки ЗапорiзькоТ
м

Захарова А.Г.
Головнi
спецiалiсти

Продовжеlllrя прийому локумеllтiв вiд кандидатiв на
зайня,гтя вакантних посад директорiв та вакантних посад
педагогiчних працiвникiв lнклюзивно-ресурсних uентрiв
MicTa Запорiлtжя департаменту освiти i науки Запорiзькот

головнi спецiа.ltiсти
територiальних
вiддiлiв освiти

MicbKoT ради

недlля
понедlлок

07.0,1.202

BlBTopoK
середа

08,07.202

tIeTBep

09,0,1.202
0.0,1,202

п'ятниця
сYбота
недlля
понедlлок

1.07.202
2.01.202

6,01,202

BiBTopoK
середа
четвер
п'ятни ця

7.01.202

субота

з.0"7,202

4.01.202
5.0,7.202

Продовженllя прийому

доlсумеtlтiв вiд кандидатiв

на

зайняття вакантних посад директорiв та вакантних посад
педагогiчних праuiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв
MicTa Запорiх<жя департаменту освiти i науки ЗапорiзькоI
MicbKoT ради

продовження прил"rому доltументiв вiд кандидатiв на
зайняття вакантних посад директорiв та вакантних посад
педагогiчних працiвникiв lнклюзивно-ресурсних uентрiв
MicTa Запорirкrкя департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ
MicbKoT рали

19,0"1.202l

недlля
понедiлок

Закiнчення прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття

головнi спецiалiсти
територiальних
вiддiлiв освiти

20.07.2021

BiBTopoK

Початоlс перевiрки документiв

Члени KoHKypcHoi
KoMicii

21.01.202l

середа

18.07.202

вакантних посад директорiв та вакантних посад педагогiчних
працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

22,01,202l

четвер

2з.01.2021
24.0,7.202l

субота

25.07.202l
26,07,2021

п'ятниця
недIля
понедiлок

рirrrення про допуt.lIеI{ня /llедопущення
ttандидаr,iв до участi у конк)/рсному вiдборi на зайняття
BaKaHTHt4x посад
лиректорiв та вакаllтних посад
Прийr-lяття

педагогiчних працiвникiв Iнt<лtозивно-ресурсних цеtлтрiв
MicTa Запорiжжя департаменту ocBiTt,t i науки Запорiзькот

Протокол

ЛЪ

l

засiдання

конкурсrrоi KoMiciT

l,ricbKoT ради.

27.01.202l

BiBTopolc

28.0"7.2021

середа

29,01,202l

С)прилlодtlеrlня рiшеrrllя

четвер

Початок ознайомлення кандидатiв

з0,07,202l

II'ятниця

ресурсними центрами

з1.0,7.202l
01.08.202l
02.08.202l

сYбота
недlля
понедiлок

0з.08.202

1

04.08.202l
05.08.202l
06.08.202l
07.08.202l
08.08.202l
09,08,202l

l0.08.2021

l l .08.2021

BIBTopoK

середа
четвер

п'ятниця

субота
недiля
понедlлок

BiBTopoK

середа

Закiнчеrlllя

озllайомлеllllя

rtандидатiв з

LIeTBep

lнклrозивно-

ресурсIlими центрами

Початок конкурсного вiдбору.
1-й етап * письмовий iспит .
Пiдбитгя резупьтатiв l -ого етагry конкурсу
2-й етап конкурсу - спiвбесiда
Пiдбиття результатiв спiвбесiди

Протокол Nч2
зас iдан rrя

конкурсноТ KoMiciT

Протокол JФЗ

3-й етап конкурсу - гryблiчна презентацiя перспективного
плану розвитку Iнклюзивно-ресурсного

l2.08.202 l

Територiальнi
вiддiли освiти

з Iнклюзивно-

центру кандидатами

на зайняття вакантних посад директорiв IРЩ.
пiдбиття результатiв публiчнот презентацiт

Пiдведення пiдсумкiв проведення конкурсу на зайняття

вакантних посад директорiв та вакантних посад педагогiчних
працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

Визначенця переможцiв конкчрсy,
l

з.08.202

1

п'ятниця

l4.08.202l

субота

l5.08.2021

}tедlля

l

6.08.202l

понедlлок

Оприлюднення . результатiв конкурсу

Еа

засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Протокол

J\b4

засiданrlя
конкурсноТ KoMiciT
п iлсум кови й

протокол засiдання
конкурсноТ KoMicil'

зайняття

вакантних посад директорiв та вакантних посад педагогiчних
прачiвникiв Iнклюзивно-ресурсних ueHTpiB MicTa Запорiжжя
департамецту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Призначенrtя переможцiв KolrKypcy на BaKaHTHi посади
лиректорiв та BaKaHTHi посади педагогiчних прачiвникiв

Iнклlозивно-ресурсних центрiв

департаменту освiти

i науки

MicTa

Запорiж>rtя

ЗапорiзькоТ MicbKoT ради та
укладання з ними строкових трудових логоворiв.

Пiдготовка наказiв
про призначення на
посади та укладання
строкових трудових
логоворiв.

