
Додаток 1 ло наказу

департаменту освiти i науки

ЗапорiзькоТ м icbKoT ралил
вiд!з,O9Jц!хs -9!-9чЧ

оголошення
про проведення конкурсу на зайнятгя вакантноi посади директора

ЗапЪрiзiкоi початковоi'школи кЕврика> Запорiзькqi мiськоi.ради,'

що наJIежить до комунальноТ власностiЪериторiальноТ громади MicTa Заllорiжжя

MicbkoT ради оголошус конкурс на зайнятгя вакантнот пOсадl4 /iирекl,ора
,Щепартамент освiти i науки ЗапорiзькоТ

Запорiзькоi поч атковоТ шц9дд (( E!pl4ýgl_ Koi MicbKoT ради:

тариrрноi сiтки розрядiв i коефiшiсгtтiв з оплатtл гrраui праuiвникiв установ,

.ui пuдiu т,а ор.Ьнiiачiй oKlэeMtlx галузей бtодlкетноТ сфери> (iз змittаплtt);

Поста'овtt Кабiнсту MirricipiB YKpaIIrtr вiд l9.05.1999 N9859 <Гlро 1пtoBtt i

pnarip" оплат1,I праrti KepiBlrtlKiB гtiлпlэrлСNIс,гв, засtiоIlаIlих lIa lcllirtaBlriii,

комунальн iи влаQностi, та об,сднань лержавItLlх пiдtlр ись,rсr,вл ; I loc l,a l lO l} l l

KuOi".ry MiHicTpiB YKpaTHr.r вiд 2з березrlя 201 l poriy Nr'з7з ,,Illlct

пaruпоur,a,,пя нiдбавпи педагогi.tним ttраllitзгtиt<ам,зак.llалitз>>: tiака:}Y

Мiгriс,герс,гва ocBiTtl i HayKrl УкраТни вi,ц 26,09,200,5 N9557 <<[Jро

впорядкуванLiя умов оIlлатl4 праui та 
. 
затверл}I(еt]ня .схем_ Tr::l:i:

яl(а с 1.1)o]vla/(яlt1,1llO]\,l YltpaTrrr.l. Bi"ltbHo Bc1,1toitit llCP'/KaBll()lO ivl()l]()li). illa(, lilllli\,

ocBiтy с,гупеня n,a r,,,rnua шrаr,iсграr. c,l,a)l( Ilелаl,оr,iчrlо'r'гаiабс) ltayKOt,}()-

педаго.iчноТ роботлI не менше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,

корпоративtIих закладiв оовiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i

;;;;i;;;.; здоров'я, що nb п.р.rполп,uс виконаннк) професiйнlлх

обов'язкiв,ПроЙIUЛаконкурсttийвiдбiртав14ЗIiаНаIlереi\4о)Liцg}lдqtц)Iý.

ДЛя у,;.r1 у KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява про участь у koHkypoi з наданням згоди на обробку персональltих

даних вiдпоtзiдно до Заrсону Укратни <про захлtст персональнлlх данLlх);

- авr,обiографiя та/або резюме (за вибором УLlасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраТни;

- копiя ло,,упп"пru про вищу ocBiTy (з долаткопл, що с його невiл'r,ллноtо

частйrtою) не нижче освir,нього ступеня магiстра (спеLtiалiста);

- документ, lIto пiлr,вер/окус Bi.ltbHe tзоло/liгtгtя /lep)KitBll()K) N{()1:l()l()

(сертифiкат);
- копiл труловоi l(H1.1жK14 .lи it;ll-tиx документiв, rцо пiдтвеРд)I()/tот,ь с,га)l{

педагогiчноi (науково-пелагогiчнот) роботи не менше трьох pokiB на день

iх поданнЯ (крiм'пlэиваТl{I,Iх та корпоративних закладiв освiти);

- ловiдка про вiлсl,тrriсть судимостi:
- довiдка про проход)I(еIItIя попереl1Ilього (Ttcpioltll,trroгo) пcrrxiaTp1,1tlllOI()

огляду;
- мотлlвацiйllий лист, складениt,i у ловiльнiй формi,
Особа може I]адати iHrшi докумеIlти, 1ц9 цiлтверд)куtоть iT про(lесiйнi

таlабо плоральtri якостi,

д{oKyMeHTlt подаютьсЯ особистО (або уповнОва)t(еною згiдtlо з ловiренiс,гю

особоrо).

,Ц,окументи прttйь,tаtоr,ься з l5.09,202l tIo l3. l0.202l )/ Ilp1,1illllILclllIl

територiальногО вiддiлУ освiтИ f(нiпровсьlсого раl",lоtlY jtcпapTaN4ctl]\,

о.Ъir" i гrауrtи ЗагlорiзьriоТ ivricbt<oi pa/tI,' за адрссок): Bvrt, liopo,:tirrcbria, l-д,

м. Запорiirtжя,69096.

найменчвання та мlсце

Наtменува"ня посади та умови працi

Квалiфiкачiйrнi вимоги до керiвника

закладу освiти вiдповiдrrо до Закону

УкраТни <Про повну загальну

середню ocBiTy> (п,З Полоlкення про

конкурс на посаду керiвника закладу

загальноТ середньоТ освiти

комун€lльноi власностi територiальноi

Перелiк, кiнцевий. строк 1 мlсце

подання документlв для yLIacTl у

Уuпофопu n*"*Ba Ulкола (Еврика) ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

М i ctle з находже п н я : вул. /(улllцlц 9, ?2 _9,_y,,Зац9р1 цiц1, ý,!_0 
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Кон,,урн"Й йбiр починаеться з 02,11.202I та складасться з наступних

етапiв:
- перевiрка на знаFIня законодавства 1, оферi загальrtоТ середньоТ освiти,

зокрgN,lа-законiв Украiни кПро ocBiTy>, <Про повну загальну середню

o.uiryu та iншиХ нормативно-правових aKTiB У c(lepi загальноТ середньоi

освiти, що вiдбувасться шляхом письмOвOг0 тестування 02,11,202l 0

14.00упримiщеннiЗапорiзькоголiцеlо<<Промiнь>ЗапорiзькоТмiськоТ
рuл" ,u uпр..оо, 69006, м, Запорilкжя, вул, Пiвнiчне шосе, 37;

- перевiрка професiйних компетентностей шляхом письмового

urpiru.n*i" с"туа,riЙпо.о завдання, яка вiлбулеться 03,1L20.2l о_ l4,00 у

примiшеrrнi Запорiзысого лiцеlо <<промiнь> Запорiзыtот MicbkoT ради за

uлрaaо,о, 69006, м. ЗапорilкlItя, вул. Пiвнiчне шосе, 37;

- публiчна та вiдttрита презентацiя державною мовою перспективного

плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти, а також надання

вiдповiдеЙ ,ru .uпrruп"я членiВ KoHKypcHoi KoMicii в межах змiсту

конкурсного випробування, яка вiдбудеться 04,1L2021 о 14,00 у
прrйiщеннi Запорiзького лiцею <промiнь> Запорiзькот MicbkoТ ради за

адOесою: 69006, м. Запорiх<жя, вуJI. Пiв

,Щата та мiсце початку конкурсного

вiдбору, етапи його проведення та

тривалiсть

Прiзвице та iм'я, номер телефону та

адреса електронноТ пошти особи,

уповноваженоТ надавати iнформацiю
про конкурс та приймати документи
для участi у KoHKypci

Ift"л"" С 'rrл""i володч*"рiuна - головний спецiалiст територiального

вiддiлу освiти ,Щ,r-riпровського району департаменту освiти i науки

ЗапорiзькоТ м icbKoT рали, т.224 -88 -5 l, e-mai l : tvo. dnipr@zp. gov. Lta ;



,Щодаток 2 до наказу

департаменту освiти i науки
ЗапооiзькоТ MicbKoT ради

Bi дj!r9g,_282_!_ хэ Ч 3 9 п /,ф

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙFIОГО ЗАВДАННЯ

,що Вас, як до директора закладу освiти, в письмовiй формi звернулись батьки учня 9-ого класу з приtlини

того, що у сочiальнiй мерея<i однокласник сина виставив вiдео, на якому зафiксовано його побиття однокласниками,

якими мають Оуr" Buri дii, як керiвника закладу, щодо вирiшення зазначеноi ситуашii? Обгрунтуйте свою

вiдповiдь.



Додаток 3 до наказу

департаменту освiти i науки

Запорiзькоi MicbKoT рали
вiдl3.1)9, 202! N" gЦ3/т

Критерii оцiнюваннЯ письмовогО тестуваннЯ на знаннЯ законодавсТва Украiни )' сферi загальноТ середньоi освiти,

ситуацiйного завдання та презентацli перспективного плану розвитку закJIаду,загальнот середньот освiти

на конкурс nu по"uду пaрiвника закладу загальнот середньоi освiти

L Теспlуванttя. ---: .L лл- .,,,л-, пп io о ,

тестування складасться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз .загального 
перелlку. питань,

затверджено.о,nuпu.ur йiпi.r.р"ruu освiти iнауки УкраТни вiд 19,0.5,Т2о N:9111-1lIстить 200 питань,

Кожне т9стове aчuдuп"" передбачае uor"p" варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT з яких с правильним,

.t.естування проходить 
'исьмово 

rte бiльulе 60 хвuлuн у присутнос-гi членiв koMiciI або спостерегачiв, Пiсля закiнчення

часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:

2 балч - кандидатам, якi вiдповiлИ правильно на 41-50 тестових завдань;

] бал _ кандидатам, якi вiдповiли правильно gа2|_40 тестових завдань;

0 балiв _ кандидатам, якi вiдповiли I1равильно на 0-20 тестових завдань,

Кандидати, якi пiд час тестування отримали 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового ситуашiйного

завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс,

II. Сu пtуоцiйнi завdш utя,
Розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможllостi каrrдидатiв виI(ор14стовувати

cBoi знання та досвiд пiд час u"nonurno посадових обов'язкiв шlляхом ОЦiНКИ ВiДПОВiДНОСТ' 
lry:l'-:',::_"]

компетентностi та професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спецlального

законодавства, що по"iязiнi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закладу загальнот середньот освiти,

ситуаuiйне завдання вирiшусться письмово державною мовою не бiльlце З0 хвuлuн,

кандидат обирас одне iз запропонованих BapiaHTiB ситуацiйних завданЬ ШЛЯХОМ ВИТЯГУВаННЯ ЙОГО ПiД ЧаС

проведеЕнЯ конкурсного вiдбору' 
цидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

Пiд час оцiнювання професiйноТ компетентностl KaHi

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали: . --.: ^--_

2 балч - кандидатаМ, професiйна компетеrтпiсть яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,

йr**цii, необхiднi дп" 
",1r"пrruного 

виконання посадових обов,язкiв;

] бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;
0 бqлiв- кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi,

Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюсться кожним членом конкурсноi KoMicii

iндивiдуально. о"rйч*ою оцiнкою у балах ,u ро.r'оaо"ня ситуацiйного завдання с середн€ арифметичне знаlIення

iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi koMiciT,

кандидати, якi пiд uu" ро.u;r.uння ситуацiйного завдання отримали середнiй бал 0.5 або нижче вважаються

такими, що не пройшп" ,.ornyp". TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу,

пiдбиття пiдсумкiв тестування,u u"рir"п"я сйтуаuiйноrо ruuдuппо здiйснюсться шляхом додавання балiв за

тестування кандидатiв, допущених оо u"рiraп'я ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення ситуаuiйного

загальнот середньоi освiти, Виступ повинен тривати не бiльше ] 5 хвuлuн.

,щля очiнювu"п" p..yniTaTy публiчноi та вiдкритот презентацiт перспективного плану розвитку закладу

загальноi середньот освiти використовусться така система:

2 бал.u _ виставляеr""о пurдrдатам, Ъki в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закладу

освiти;
I бал - виставляетьСя кандидатам, якi часткОво розкрилИ перспективИ розвитку закладу освiти;

0 балiв- виставляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освlти,

визначення результатiв презентачii, перспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти

здiйснюсться кожним tIленом конкурсноТ KoMicii iндивiдуально. 
-оЬтаточною 

оцiнкою у балах за презентаttiю

перс,,ективного плану розвитI(у закладу за.ал"ноТ середньоi: освiти с середнс арифмети,tне знаrIення iндивiдуалыtих

оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.

кандидати, якi пiдчас проведення публiчгrотта вiдкритот презенташiт перспективного плану розвитку закладу

загальнот середньот освiти отримали a"рaпuiй баlt 0,5 сtбо ttlt.эtсче, вва)I(аtо,l,ься такими, що не пройшли конкурсний

ВiДбiР' 
.,iaTr бяпiр кянпип2т2 цодавання балiв, виставлених кожному каНДИДа'У

ЗагальнакiльttiстьбалiвканДиДаТаВИЗНаЧаетЬсЯшЛяхоМi
за результатами оцiнювання знання законодавства, розв'язання ситуачiйно:::_".:i::y та презенташiТ,

рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, залежить вiд загальнот кiлькостi набраних ним балiв,

першим за рейтингом та переможцем конкурсу е кандидат, який набрав найбiльшу загальну кiлькiсть балiв,

У разi набрання кандидатами одпЪпЪuот кiлькостi балiв визначення перемоlкця здiйснюсться вiдкритим

голосуванням членiв KoMiciT. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд цпg вiдкритого голосування вирiшальним у

визначеннi перемох(ця е голос голови no"nypa"oT комiсiiабо заступника голови конкурсноТ KoMicii (у разi вiдсутностi

голови конкурсноТ KoMicii),

завданнrI.

Korr,en пu"дидат публiчно та вiдкрито презентуе дер}кавною мовою перспективний план розвитку закладу



Додаток 4

До НакаЗу ДеПар'ГаМеI]l')'освiти i t,tаl,цlа

ЗапорiзькоТ п,t icblioT ралtл
N!,вlд

графiк IIроведення конкурсу на зайняrтя вакан,гнот посад1,1 директора
^ЗапорiзькоI 

початковоi шкOли (Еврика) ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

Щата ,Щень
тижня

Захiд Ilримi,r,ка l]i.цпtlвiла.lr brri

13.09.2021 понедiлок ВлtдаrIня наказу про rlроl}едеIt}Iя

конкурсу.
Пiд.гQтовка листiв про

надання кандидатур для
(lормуваtlня складу
конкурсгtоТ KoMriciT.

IBaHoBa В,В.
Захарова А.Г.

14.09.2021 BlBTopoK Оприлюднення оголошIеннrl про

проведення конкурсу на сайr,i MicbKot'

ради, саЙтi департаменту освiти i ttа1,11ц

Запор iзькоТ п,tiськоТ радt,t

П iдго,t,ов ка л ltcr-iB на

управлirrня внутрiшtньоТ
полiтики, гtреси,3апорiзькоi
п,r iськоi ради, терлl,горiальtlttй
вiддiл ocBiTrl f{нiпровського
райоI-tу про оприлIоднеIlня
оголоLrlеIlltя llpo IlроведOння

kol l курсу

[ванова В,В.
Захарова A.l'.

Оприлtоднення огоJIоltlенttя гlро

проведення конкурсу на сайr,i

територiальttого вiдltiл), ocBiTtl

Щнiпровського райопу та на сайтi
ЗапорiзькоТ по.lатковоТ шI(оли кЕврика>

Запорiзькоi MicbttoT ради

Jlи,говчснttо
я,к).л

l(аплан (],В.

15,09.2021 середа Початоlс подаItня та прt,li,tому

документiв вiд tсандидатiв на зайняття

вакантноТ посадl{ дt4рекl,ора ЗапорiзькоТ

початковоТ ш кол1.1 < EBptll<a> Запор iз brroi'

м icbrtoT ради

Каплан С.В.

|6.09.202L четвер Продовrкення поданl{я та llрийому
доtсументiв вiд кандидатiв на зайtlяття
вакантноТ посади дирекl,ора ЗапорiзькоI
початковоi школи <Еврика> Запорiзыtоi
MicbKoT ралrr

|7,09.202| п'ятниця

18.09.2021 субоmсl
19.09.2021 неdiля
20,09.202| IIонедlлок
21.09.2021 BiBTopoK

22,09.202l середа
2з,09,2021. ч9твер
24.09,202l tI'ятниця
25.09.2021 субоmа
26.09.2021 неliля
2,7.09,202l понедiлок

28.09,202| BiBTopoK
29.09,2021. середа
30.09.2021 tIeTBep

01.10.2021 п'ятниця
02.10.2021 субоmа
03.10.2021 неdiля
04.1,0,202I понедiлок
05.10.2021 вiвтоlэок
06.10.2021 середа
0,1.|0.202l четвер
08.10.202l п'ятниця
09.10.2021 субопла
10.10.2021 неdiлл
1 1 . 10.2021 понедiлоtt
12.|0.202| вlвторок
13.10.2021 середа Закiнчеtlня rrрийому доlсумеrrт,iв вiд

кандидатiв на зайнятгя BaKaHTbtoi

посади директора

Kartrrarr С.В.



14.10.2021 чеmвер
15.10.2021 п'яmнuця
16.10.2021 субопла
17.10.2021 неDiлл
18.10.2021 понедiлок Конкурсна комlсlя

19,|0,202l BiBTopoK
20.10,2021 середа

21.\0.202l LIeTBep Закiнчення перевiрки поданих на
конкурс документiв
Прийнят-гя рiшення гlро
допущення/недопуtцення кандидатiв
до }"racTi у конкурсному вiдборi на
зайняття вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ початковоi школи кЕврика>
запопiзькот MicbkoT ради

Протоrсол ЛЪl
засiдання конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна комiсiя

22.10.2021 п'ятниця Оприлюдrlеtlня рiшення конкурсноТ
KoMicii (протокол J\Ъ l вiд 21 ,\0.202|)

lBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

Литовченко Я.IО,
Каплан С.В.

2з.|Q,202l субота
24.10.2021 неdiля
25.10.2021 понедiлок ознайомлеllIlя кандидатiв iз закладом

загальноТ середньоi освiти

Литовченко Я.Ю.

26,|0.202| вlвторок
2,1.|0,202| середа
28.|0.202| четвер
29.|0.202| п'ятниця
30.10.2021 субопtа
31.10.2021 неdiля
01.11.202l понедiлок
02.11.2021 BiBTopoK Початок конкурсного вiдбору

I етап - письмове тестування
Оцiнювання та прийнятгя рiшення про

допущення/недопущення до участi у II
етапi конкурсу

Протокол ЛЪ2 засiдання
конкурсноI KoMiciT

Конкурсна комiсiя

03.11.2021 середа II етап KoHt(ypcy - письмове вирlшення
ситуацiйного завдання
Оцiнювання та прийняття рiшення про

допущення/недопущеttllя ло участi у
lll етапi конкурсу

Протокол Ns3 засiдання
конкурсноi KoMicii

Конкурсна комiсiя

04.11.2021 четвер IП етап конкурсу - публi,lна та

вiдкрита презентацiя перспективного
плану розвитку ЗапорiзькоТ початковоТ
школи <Еврика> ЗапорiзькоТ MicbKoT

Ради
Оцiнlовання та прийнят-гя рiшення
про результати публiчноТ та вiдкритоi
презентацiТ п9рспективного плану
Dозвитку закладу освiти

Протокол J\b4 засiдання
конкурсноi KoMicii

Конкурсна комiсiя

05.11.2021 п'ятниця Пiдведеlrня пiдсумкiв проведення
конкурсу на зайняття вакантноТ посади

директора Запорiзькоi початковоТ
школи кЕврика> ЗапорiзьttоI мiсы<оТ

Ради.
Визначення перемоя(ця конкурсу.

пiдсумковий протокол
засiдання конкурсноi KoMiciT

Конкурсна комiсiя

Оприлюднення результатiв I, П, ПI
етапiв конкурсу

IBaHoBa В.В,.
3ахарова A.I-.

06.11.2021 счбоmа
07.11.2021 неliля
08.11.2021 понедiлок Призначення перемояtця I(oHKypcy на

посаду директора ЗапорiзькоТ
початковоi школи кЕврика> Запорiзькоi
мiськоi ради та укладання з ним
строкового трудового договору

Наказ про призначення,
строковий труловий договiр

/-{иректор
департаменту
освiти i науки

ЗапорiзькоТ
MicbKoT рали

Романчук С,Ю.


