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департаменту освiти i науки
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оголошення
про проведення конкурсу на зайнятгя вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ гiмназii Jф37 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради,
що н€шех(ить до комунЕшьноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжлtя

,ýKlc

,Щепартамеlrг осрiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради оголошуе конкурс на зайrrяття вакантноТ посади
MlcbKo1
гiмназiТ Ns
Найменування та мiсце
Запорiзька гiмназiя Nэ37 Запорiзы<оI MicbKoT ради

знаходження закладу
Наfшенування посади та уплови працi

Мiсце знаходження: вул. Кронштадська,l7, м. Запорilttяtя, 6900l
,Щиректор закладу загальноi середньоТ освiти комунальноТ власностi
територiальноТ громади MicTa Запорilltlкя.

Посадовий оклад, надбавки, доплати, премii встановлююються згiдно з
трудовим договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд З0.08,2002 Л91298 кПро оплату праui працiвникiв на ocHoBi Сдиrrоi
тарифноi сiтки розрядiв i коефiшiентiв з оплати працi працiвrrикiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюдrкетноI сфери>; Постанови
Кабiнету MirricTpiB УкраТни вiд l9.05.1999 N9859 кПро умови i розмiри

оплати праui керiвникiв пiдприсмств, заснованих

на

дерлtавнiй,

комунальнiй власностi, та об'еднань державних пiдприсмств>; Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 10.07.2019 ЛЪ695 <Про внесення змiн до

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Квалiфiкацiйнi вимоги

до

закJIаду освiти вiдповiдно

керiвника

до Закону

Украiни кПро tIовну

загальну
середню ocBiTy> (п.З Пололtення про
конкурс на посаду керiвника закладу
освiти
комунальноТ власностi територiальноТ

загальноi середньоi
громадI4 MicTa Запорiлtжя)

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

вiд

l l .01 .201

8 N922

<Про

пiдвищення оплати працi педагогiчних працiвникiвl), наказу MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 ЛЪ557 кПро впорядкування умов
оплати прачi та затвердження схем тарифних розрядiв прачiвникiв
навчilльних закладiв, установ освiти та наукових установ).

Посаду директора закладу загальноi середньоi освiти

комунальноТ

власностi територiальноТ громади MioTa Запорiх(жя може обiймати особа,
яка с громадянином УкраТни, вiльно володiе деря(авною мовою, мае вищу
ocBiTy ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноТ таlабо науковопедагогiчноТ роботи не менше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,
корпоративних закладiв освiти), органiзаторсьlсi здiбностi, стагr tРiзичного i
псl.tхiчного здоров'я, що не перешкоджас виконанню професiйних
обов'язкiв, пройшла коl,tкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.
Щля участi у KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персональних
даних вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персонalльних даних),
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiя паспорта громадянина УкраТни;
- копiя документа про вищу ocBiTy (з додатком, що с його невiд'смною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);
документ, що пiдтвердlкуе вiльне володiння державною мовою

-

(сертифiкат);

- копiя трудовоТ книжки чи iнших документiв, що пiдтверлжують стаж

педагогiчноТ (науково-пелагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на день
ik подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);
-

довiдка про вiдсутнiсть судимостi;

- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного
огляду;

- мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi,

особа може надати iншi документи, що пiдтверджують iT професiйнi
таlабо моральнi якостi.
,Щокументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстrо
особою).
.Щокументи приймаються з 26,11,202I по 24.t2,2021
примiщеннi
територiального вiддiлу освiти Вознесенiвського району департаменту
освiти i HayKt,l ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за адресою: пр. Маяковського, 4о
MicTo Запорilкrкя, б9035.

у

та мiсце початку конкурсного
вiдбору, етапи його проведення та
,Щата

тривалiсть

Конкурсний вiдбiр починаетьоя з l3,01,2022 у примiщеrrнi ЗапорiзькоБ
лiцею кПромiнь> ЗапорiзькоI MicbKoT ради за адресою: 69006, MicTo

Пiвнiчне шосе, 37 та складаеться з наступних етапiв:
- l3.01.2022 о 13.00 - перевiрка на знання законодавства сферi загальноi
у
середньоi освiти, зокрема законiв УкраIни кПро ocBiTy>, кПро повну
загаJIьну середню OcBiTy) та iнших нормативно-правOвих aKTiB
у сферi
загальноi середньоi освiти, rцо вiдбувасться шляхом письмового
тестуваtlня;
- I3.01.2022 о 14,]5- перевiрка професiйних компетентностей шляхом
п исьмового ви pirlrell н я ситуацi й но го завдан ня
;
- 13,01,2022 о ]5,00 - ttубttiчttо пtо вiDкрuпш l1резеlшlаl{iя дерiкавtiою
Запорi>t<жя, вул.

MoBoIo перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоI освiти,

а також надання вiдповiдей на запитання членiв конкурснот koMicii

прiзвище та iм'я, номер телефону та
адреса електронноi пошти особи,

уповноваженоi надавати iнформацiю
про конкурс та приймати документи

для участi у KoHKypci

в

змiсту конкурсного випробування.
Парчук Тетяна IBaHiBHa , головний спецiалiст ,ериlЪрйБо.о ,iллi"rlу
освiтИ ВознесенiвСького району департаменту освiти i науки Запорiзькоi
IчI9щах

м

i

ськоТ ради,

те

л.226-29-08, e-m

ai l : tvo.

vozn @zp. gоч. ua

Додаток 2 до наказу
лепартаменту освiти i науки
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ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ
,Що Вас, як керiвника закладу освiти, в уснiй формi звернулись представники батькiвських KoMiTeTiB учнiв 9-х
класiв, якi представляли iнтереси батькiв 34 учнiв стосовно переведення Тх дiтей до 10 класу суспiльно-гуманiтарного

профiлю. ВiдповiднО дО попередньоТ мережi

в

закладi освiти

на наступний

навчальний

piK

заплановано

функцiонування лише одного 1 0 класу суспiльно-гуманiтарного профiлю.
вашi дii, як керiвника закJIаду, якщо батьки наполягають на здобуттi освiти дiтей в lQ-My класi саме Вашоi
школи? Обгрунтуйте свою вiдповiдь.

Додаток 3 до наказу

департаменту освiти i науки

ЗапорiзькоТ
вiд

м

icbKoT ради

iЦ il 2D2/ NgJ_lIцr*ft
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КритерiТ оцiнювання письмового тестування на знання законодавства УкраТни у сферi загальноТ середньоТ
освiти, ситуачiйного завдання та презентаlliт перспективного плану розвитку закладу загальнот середньот освiти
на конкурс на посаду керiвниrса закладу загальноi середньоТ освiти

L

Тесmувапня.

тестових завдань, якi формуtоться iз загального перелiку питань,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти iнауки УкраТни вiд 19.05.2020 J$654, що мiстить 200 питань,
кожне тестове завдання передбачас tIотири варiанти вiдповiдей, лише 0дин BapiaHT з яких с
тестування складаеться

iз 50

правильним.

ТЪстування проходить письмово не бiльulе 60 хвuлttн у присутностi .lленiв KoMiciT або спостерегачiв, Пiсля
закiнчення часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:
2 балu - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань;
l бал- кандидатам, якi вiдповiли правильно Ha21-40 тестових завдань]
0 бсtлiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 20 -0 тестових завдань.
кандидати, якi пiд час тестування отримали 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового
ситуацiйrlого завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.
I I. Сu пtу ацi йt t i, з а Bdal t tя.
мето}О з'ясування спромоrкностi кандидатiв
Розв'язаннЯ ситуачiйниХ завданЬ проводитьсЯ
обов'язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi
посадових
час
виконання
використовувати своi знання та досвiд пiд
t

з

та професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання
законодавства,
спецiального
що пов'язанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закладу
професiйгrот koMtIoTeHTHocTi
загальноТ середньоi освiти.

Ситуацiйне завдання вирiшуеться письмово державною МоВоЮ не бiльше 30 хвuлuн.
КандидаТ обирае одне iЗ запропонованих BapiaHTiB ситуацiйних завдань шляхом витягування його пiд
час проведення конкурсного вiдбору.
пiд.lпq оцiнювання професiйнот компетентtlостi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного
завдання за кожноlо oкpeмolo вимогоIо виставляtоться TaKi бали:
2 балu* кандидатам, професiйна компетенr,нiсть яких вiдповiдас вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
компетенцiТ, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для
1 бал
виконання rrосадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi.

-

ВизначеннЯ результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснrосться кожним членом конкурсноi
koMiciT iндивiдуально. остаточною оцiнкоtо у балах за розвоязання ситуаuiйного завдання € середне

арифметичне значення iнливiлуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.
кандидати, якi за розв'язання ситуацiйного завдання отримalли серелнiй бал менше l балу, ввах(аються
такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаIоться до чергового еТаПУ конкУРСУ,
Пiдбиття пiдсумкiв тестування та вирiшення ситуацiйного завдання здiЙснюеться шЛяхОМ ДОДаВаННЯ

балiв за тестуваннЯ кандидатiв, допущених до вирiшення ситуацiйного завданця, та балiв за вирiшення

ситуацiйного завдання.
III. ПDезен,mоцiя пепаtекпшв,ttоzо ttлаttч оозвutltt<ч золutоt)ч зоzальноi ceoedttboi освimu
korkeH кандидат публiчно та вiдtсрито презентус державноIо MoBolo перспективний план розвитку
закладу загальноТ середньоi освiти. Виступ повинен триваТи не бiльше l 5 хвttлuн.
закладу
щ,ля оцiнювання результату публiчноi та вiдкритот презентацii перспективного плану розвитку
система:
така
використовусться
загальноТ середньоi освiти
2 балч - виставляеться кандидатам, якi в перспективному планi повнiстlо розкрили Bci напрямки роботи закладУ
освiти;
I бqл - вистаВляеться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освlти;
0 бслiв - виставляеться кандидатам, якi не окреслил14 перспективи розвитку закладУ освiти.
визначення результатiв презентаuii перспективного плану розвитку закладу загальнот середньоi освiти
здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMicii iндtавiдуально. ocTaTo.lнoto оцiнкою у балах за презентацiю

перспективFlого плану розвитку закладу загальнот середньот освiти с середне арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв KorrKypcHoT KoMiciT.

Кандидати, якi за проведення публiчноi та вiдкритоТ презентацii перспективного плану роЗВиТку
закладу загальноi середньоТ освiти отримали середнiй бал меtlше 1 балу, вважаються такими, що не пройшли
конкурсний вiдбiр.

загальна кiлькiсть балiв кандидата визначаеться шляхом додавання балiв, виставлених ко)кному

кандидату за резульl,атами оцiнtовання знання закоI{одавства, розв'язання ситуашiйного завдання та презентацiТ.

Рейтинг кандидата, який успituно пройшов конкурс, залежить вiд загальноТ кiлькостi набраних ним
балiв.

першим за рейтингом та переможцем конкурсу с кандидат, який набрав найбiльшу загальну кiльttiсть балiв.
у разi набрання кандидатами gднакOвоi кiлькостi балiв визначення переможця здiйснюеться вiдкритим
KoMicii. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у
.ono.yuunno"
"n."iu
визначеннi переможцЯ с голоС головИ конкурсноi KoMiciT або заступНика головИ конкурсноТ KoMicii (У разi
вiдсутностi голови конкурсноТ KoMicii).

Додаток 4 до наказу
департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоI MicbKoi ради
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посади директора
графiк проведення конкурсу на зайняття вакаптнот
Запорiзькоi гiмназii Ns З7 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
Щата

24.||.202l

25.||,2021'

Захiд

,Щень

тижня
середа

четвер

Видання наказу про проведення
конкурсу.
Оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу на сайтi
MicbKoT ради, сайтi департамеЕry
освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради

ПЙi*а
Пiдготовка листiв про
наданшI кандидатур дIя

проведення конкурсу на сайтi
тёрrгорiа.тrьного вiддi.тry освiти
ВознеСенiвського району та на сайтi
FirrUaDli

26.1|.202|

п'ятниця

No{ /

Початок подання та прийому
документiв вh каrцидатiв на

Вiдповiдальнi
IBaHoBa

В,В.

IBaHoBa

В.В.

Захарова А,Г.

вкJIючOння д0 0кЛаДУ

конкурсноТ KoMicii.
Пiдготов*а листiв на

управлiння внутрiшньоi
полiтики, преси Запорiзькоi

Захарова А.Г.

MicbKoT ради та на

територiальний вiддiл освiти
Вознесенiвського району про
оприлюднення оголошенн,I
пl]о пl]оведення

Оприлюднення оголошення про

Т

конкур!у_

Ситенко Н.Ю.
Парчук T.l.

Парчук T,I.

зайrятгя вакантнот посади директора
Запорiзькоi гiмназiТ Ns37 Запорiзькоi
Micbkoi ради

27.11,2021
28.11.2021

29.||.202|
30.11.202l

0|,|2.202|
02.|2.2021.

субоmа
неdiля
понедlпок
BlBTopoK
середа
четвер

Продовясення подання та

Парчук T.I.

прийому документiв

п'ятниця
04.12.2021 | субоmа
0з.|2.2021

05.12.2021
06.\2.2021,

неDiля

0,7.|2.2021'

BiBTopoK

08,|2.202|

середа
четвер

09.|2.2021,
|0.L2,2021.
11.12.2021

понедшок

п'ятниця
субоmа

12.12.2021

неliля

|4.12.z02l

BiBTopoK
середа
четвер

lз.l2.202l
|5.L2.2021^

L6,|2,202L

понедlлок

1,1.12,2021

п'ятниця

18.12.2021
19.12.2021

с.убоmа

20.12.2021

2|.|2202L
22.|2,202L
2з.12.2021^
24.1,2.2021

25.12.2021
26.12.2021

неdiля
понедlлок
вlвторок
середа
четвер

п'ятниця
субоmа
неdiля

Закiнчення прийому поданих на
конкчDс докyментiв

Парчук T.I.

21.12.202l

понедlлок

28.12.2021

BiBTopoK

Конкурсна
комiсiя

Перевiрlса поданих на конкурс
документiв. Прийняття рiшення
пр0 дOпущеtlня/ недOпущення
кандидатiв до участi у конкурсному

вiлборi IIa зайняття BaKaTtTHoT
посади директора Запорiзькоi
гiмназii ЛЪ37 ЗапорiзькоТ MicbKoT
29,12202l

середа

ради

Оприлюднення рiшення
конкурсноi KoMiciT на сайтi MicbKoT

IBaHoBa В.В.

Захарова А.Г.

ради, сайтi департаменту освiти i
науки ЗапорiзькоТ мiськоI рали
(лротокол Ns1 вiд 28.12.2021)

Оприлюднення рiшеllня

конкурсноТ KoMiciT на сайтi
територiального вiддiлу освiти
Вознесенiвського району та на сайтi
гiмназiТ ЛЪЗ7 (протокол ЛЬ1 вiд

28.12,202l)

з0,12.202|

четвер

з1.12.2021'

п'ятниця
субоmа
неdiлл

0L01.2022
02.01.2022
03.01.2022
04,01,2022
05,01.2022

Ситенко Н.Ю.
Парчук T.I.

понеdiлок
BiBTopoK
середа

06.0|.2022

четвер

07.01.2022
08.01.2022
09.01.2022

l0,0|.2022

lr'япlнлtця
субоmо
неdiля
понедlлок

11.01.2022
12.0|,2022
13.01.2022

BlBTopoK
середа
чеmвер

озпайомлення кандидатiв iз
закладом загальноi середньот освiти
Ситенко Н.Ю.

По ч апtо к ко llryp

с

lro

zo

в

i Dб

ору

t3:00
_I етап конкурсу - письмове

тестування
Оцiнювання та прийняття рiшення
про допущення/недопущення до
участi у II етапi конкурсу

Протокол

.I\Ё2 засiдання
конкурсноi KoMicii

Конкурсна

комiсiя

14:15

II етап конкурсу - письмове
вирiшення ситуацiйного завдання.
Оцiнювання та прийняття рiшення

Протокол

ЛЪ3 засiдання
конкурсноТ KoMiciT

про допущеllня/lледопущенllя

кандидатiв ло участi у III етапi
конкурсу.
I5:00
[II етап Kotlкypcy - публiчна та
вiдкрита презентацiя
перспективного плану розвитку
ЗапорiзькоТ гiмназii ЛЬ37 ЗапорiзькоТ

Протокол

ЛЬ4 засiдання

конкурсноТ KoMiciT

MicbKoТ ради

Оцiнювання презеrlтацiТ.

пiдведення пiдсумкiв проведення
конкурсу на зайняття BaKaHTHoi

посади директора

ЗапорiзькоI

гiмназiТ Ng37 ЗапорiзькоТ
ради
14.01.2022

п'ятниця

визначення

Оприлlоднення рiшення

пiдсумковий протокол

засiдання конкурсноi koMiciT

MicbKoT

KottKvDcv

конкурсноi KoMicii на сайтi MicbKoi
ради, сайтi департаменту освiти i

IBaHoBa В.В,,

Захарова А.Г.

науки Запорiзькоi MicbKoT ради
(протоколи Nч2, ЛЪ3,ЛЪ4 та
пiдсумковий протокол вiд
1з.01.2022)
15,01.2022

субOmа

16.01.2022
|,7,0|.2022

неdiля
понедlлок

|8.0|.2022

BiBTopoK

Призначеlrlrя переможця l(oliKypcy

на вакантну посаду директора
ЗапорiзькоТ гiм назii JфЗ 7 Запорiзьlсоi
MicbKoT ради та укладання з ним
СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОDЧ

.

[епартамент

освiти i науки
Запорiзькоi
MicbKoi ради

