
!,одаток 1 до наказу 
.

департаменту освlти l науки

Запорiзькоi м icbKoT рзди

"iiЦlл,tоtt*эЪЗз;-у
оголошення

про проведення конкурсу на зайнятгя вакантноi посади директора

ЗапорiзькоТ no"u,*o"oi1 Ьколи кНатхнення> Запорi,:-:,_yi:_l::Т рали,

ЩонаJIежитьДокоМУl{альнOТвласностiтериторiальноi.-громаДимiстаЗапорiжхся

Департамент """,*_,j.i1::_:::yj:::::}:lч:igЁ:;l;lT5;;xypc 
rra зайняття вакантноi посади директора

початковоi шщqщц (НатI!9ццд}
порiзькоТ м iськоТ_ради

Запорiзька початковоl
мiсце знахооп..ппо, url.'iuuuo" Ъо.оuпu. Oro"nbn Ou, *, За_Ц_ОРiЦjrsЯ, 92]?q

ТеРИ'ГОРl|1JIьгlul lPUlYlaлrL]"-,* "*"-._,- - 
__л__:1. _л_лrlлбпиrлптLп!

посадовиli оклад, налбавки, доплати, премii встаtIовлюIоються згlдно з

трудовиМ договором, lйпоujопо до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 30.08.2002 Ns1298 кПро оплату. працl працiвникiв на, ocHoBi единоi

тарифноi .irn, po.prii, i iое(iiuiс"::.,:^:--и прачi праuiвникiв установ,

закладiв та органlзацiй окремих *1rу,.ч бtодlкетнот сфери>; Постанови

КабiнетУ MiHicTpiB Y-p.T,r,i "i^ 
19,0i.l999 Nэ859 кГIро умови i розмiри

опЛатl,{праrtiкерiвникiвпiлпрl,tеМсТВ,ЗасноваНихLtадержавнiЙ,t<омунальнiй
власностi, та об'сднань державних пiдприемств"1 _!Tll:o-в1 

Кабiнету

M;;i; уtратни вiд 10.07.)019 N9б95 <<про внесення змiн до постанови

ii;at;.;, MiHicTpiB ЙраТни вiд 1t,0l 29].8.N,22 ]gр"ллly","::ння 
оплати

працi педагогi.lних npuibn"niui), наказу MiHicTePcTB" T:]:j ]лYКИ 
УКРаiНИ

"io 
jo,oq.zoo5 N9557 i Про uпорядкування умов оплати прашi та затвердження

схем тарифн"* роrрпоЁ npuuiun"niu навчаJIьних закладiв, ycTaLIoB освiти та

Найменування посади та умови

lvPl1 rvРrqJlDltvr 
KaBHoto MoBOto, мае вищу ocBtl'y

громадяl]и но м У KpaiH t,t, в i,l t ь tto володl с дер)lтi,-:,::"Y,Хl*]"-",
ступеня не нижче *u.iarpu, стаж педагогiчноi таlабо науково-педагогlчноl

роботиНеМе}lшетрьохрокiв(крiм.керiвниrсiвприватНих'корПораТИВних
закладiв освiти), op.uni,1,op"bKi' здiбностi, стан фiзичного i 

. 
психiчного

Здоров,я,ЩонеПерешкоДжасВиконаннЮпрофесiйнихобов'яЗкiв,пройшла
конкурсний вiдбiр та вI4знана переможцем конкурсу,

Квалiфiкаuiйнi вимоги до

керiвника закладу освiти

вiдповiдно до Заiсону Украiни
кПро повну загальну середню

ocBiTy> (п.3 Положення про

конкурс на посаду керiвника

закладу загальноi середньоТ

освiти комунальноТ власностl

територiальноi громади MicTa

ffiьсятакi документи:
!,ля y,tacTi у KotlKypcl
- заява про участь у KoHKypci з. наДаННЯМ .':1iлii:Ч9,:: :З,:::У'""-
дuпЙ uiдпоuiд"о доЪu*о"у Украiни_кПро захиот персональних даних);

]""r"ы".р.фiя таlабо р..о*, (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраТttи;

- копiя документа "рБ ""*v 
oc"iTy (з додатком, що с його невiд'смноrо

частиною) не нижче освiтнього ступеl]я магiстра (спешiалiста);

- документ, що пiдru.ii",у, ,in,"6 володiння i,p*uuno*o мовою (сертифiкат);

_ копiя трудовоi п""п,пй чи iнших доlсументiв, *" "il]'.:l|]:У.':л':л:]Т:
педагогiчнот (науково-педагогiчноi) роботи не мsнше трьох poklв на день lx

поданнЯ (KpiM приваТних та корпоративних закладiв освiти);

- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;

- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного

огляду;
- мотйвацiйний лист' складенийt у ловiльнiй. формi' .---. -.ллJлллiх,li -./абп
ЬТН;Ж;11^"r"',"r, документи, щб пiдruЪрлжуlоть iT професiйнi таlабо

моральнi якостi.

,ц,окументи подаються особисто (або уповноважено}о згiдно з довlренlстю

особоtо). 
^1 14.A.l

ДЪ*уr""r" приймаються з 26,11,2021 по 24,12,202l у примlщеннl

;;;r;;й"ого вiддiлу освiти Шевченtсiвського району департаменту

;;;i;;; ;"у-и ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за адресою: вул, LIapiBHa, l45A,

ПФЙt"це"ий строк i мiсце

подання документiв для участl



-iiiiopbnnй, 
вул, ПiBtti,t,,, *oru,.]7 та складаеться з наступних етапiв:

- 13.01.2022 о 13.00 - перевiрка на знання закOнодавства у сферi загаJIьнOТ

середньоТ ocBiTta, зопреrа-за*онiв УкраТни <Про ocBiTy>l,. <Про повну загаJIьну

сереДНIоосвiту>таiншихнорМаТиВно-ПраВоВИхактiвУсферiзагальноi
серелньоТ освiти, що вiдбувасться tпляхоI\4 письмового тестування;

- 13.01.2022 о l4,t5- Ъеревiрка професiйгrих компетентностей шляхом

п I{ сьмо I]огО B1,I р iшеп ня си,гуацiлi но г0 завдання ;

- I3,0t,2022 о is,zo - публiчна та BiдlcplrTa презентацiя державною мовою

ПерсПекТИВНоГоПЛаНУро,u",пУЗакЛаДУзагальноiсереДньоТосвiтl't,аТакоЖ
надання вiдповiдей }Ia запитання членiв конкурсноТ KoMicii в ме}ках змiсту

ного випробування.

!,ата та мiсце початку

конкурсного вiдбору, етапи

його проведення та тривалiсть

N\rгlNJ/Е:Wlv--jjl:-a'::::-- - --- 

- 
-л_:л-, 

',.КЙЙ-До"- С**:"r"" - головний спецiалiст територiального вlддlлу

освiтИ ШевченкiвсЬкого районУ департаменту освiти i науки Запорiзькоi

MicbKoT рапи, т,28б-23-21, e-mail: tvo,shev@zp, gov,ua,

Прiзвище та iм'я, номер

телефону та адреса електронноi
пошти особи, уповноваrкеноi
надавати iнформачiю лро

конкурс та приймати

документи для участi у



Додаток 2 до наказу

департаменту освiти i науки
ЗапооiзькоТ MicbKoT ради

,iд2Ц // 2!Цхs f691щ,

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

,що Вас, як до керiвника закладу освiти, в уснiй формi звернувся батько майбутнього учня 1 класу з

проханням надатLI роз'яЁ"ення щодо обов'язкового внесення коштiв на рахунок Благодiйного Фонду для

придбання комп'tотерноТтехнiки майбутнiм першокласникам за рiшенням бiльшостi батькiв класу

Вашi дii, як керiвника закладу, щодо u"рir.ння зазначеноl'оитуашiТ? Обгрунтуйте свою вiдповiдь,



,Щ,одаток 3 до наказу

департаменту освiти i науки

Запорiзькоi MicbKoT рали, D u l} 2D2/ lty Г6! rlйt
в|Ц А_/, j/ heaL_JlLwUw- |е,.|-

Критерii оцiнювання письмового тестування на знання законодавства УкраТни у сферi загальноi середньоТ

освiти, ситуацiйного завдання та презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальнот середньот освiти

на конкурс на посаду n"piun"nu закладу загальнот середньоi ocBiTlt

I. TectltyBatlttя o*i rhопмчtоться iз загаJIьного перелtку питань,
ТестуванняскЛадастЬсяiз50тестовr{хзавдань,якiформУtотЬсяiззагальногоперелiкупИТанЬ,

затверд)кеного наказо]\4 MiHicTepcTBa освiти t;;;;rrйt:л,,::] 
]о 

j ,бzо шпоsц, що мiстить 200 питагtь,

кожне тес,tове завданljя передбачас чотири варiанти вiдповiдей, лише олин BapiaHT з яI(их с

правильним, Ё:-,.,,п Ао упоtпllн v пписчтностi членiв lcoMicii або спостерегачiв, Пiсля

iтж;ý:;днi.Ж,.""1тZ-##ffi:о::iЁ:i1+ перевiрка та виставляIоться бали, а саме:

2_5sдJ!- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань]

] бqл- кандидатам, якr вiдповiли правильно на 21-40 тестових завдань;

0 балiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 20 -0 тестових завдань,

кандидати, якi пiд час тестува"";";;;;_и 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового

ситуаuiйного завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс,

IL Сumу!::::';":;у::"'::,1zаuiйних 
завдань "p",:Y]:.:1 jлл::::: 

^lj:I;'*iJЪтпРоможностi 

канДиДатiв

використовУвати своi знаннЯ та досвiД пiд чаС виI(онаннЯ посадових обов'-язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi

професiйноi norn"""*i"o"ri' ,u 
'ПРОфеСiйНИХ 

ЗНаНЬ КаНДИДаТа ВСТаНОВЛеНИМ ВИМОГаМ' ЗОКРеМа На ЗНаННЯ

спецiальногоЗаконодаВстВа'Щопов,язанiiззавДаннямитазмiстомроботинапосаДiДиректораЗакЛаДу
загальноТ серел,trьоТ освiти,

СитуацiйнеЗаВДаl{НявирiшустьсяПИсЬМоВоДержавНоtоМоВоЮнебiltьu,lе3Oхвt,utцн'
кандидат обирае одне iз .uпропо"оuuних BapibHTiB ситуачiйних завдань шляхом витягуванrш його пiд

час провf,iц;lхlж,Yjffij] ""'#.1]5JiO""' компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали: 
-,,,"nei .я qKi пиявили

2 балч _кандидатам, професiйна no*naran^*iaro ,n"* вiдповiдае ВИМОЗi Та ЯКi ВИЯВИЛИ ГЛИбОКi ЗНаННЯ' УМlННЯ'

компетешцiт, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв]

] бал - кандидатам, професiйна no"n.r.nr"iari оо"* вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;

0 балiв - кандидатам, професiйна комп.етентнiсть яких не вiдповtдае вимозl, 
ним членом конкурс} "

ВизначеннярезУльтатiврозв,язанняситуаЦiЙнихЗаВДанЬзДiйснtостьсякоЖниМЧЛеноМконкурсноl
комiсiiiндивiлУально.остаточноюоцltlко}оУбалахЗар.оЗВ'яЗаннясиТУацiйногоЗаВДаНняссереДне
арифметичнеЗнаЧенняiндивiдУальнихоцiноttчленiвконкурсноiкомiсiТ.

КанДиДати,якiзарозв,язанНясИТуацiйногоЗаВДанняоТриМаЛисереднiйбалменшеlбалу'ВВажаюТЬся
такими, що не проИ.u"" *йур". TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу,

пiдбиття пiдсумкiв тестування ,;'йi;;;;я .ситуашiйного 
завдання здiйснюсться шляхом додавання

балiв за тестування кандидатiв, лопу*a""* до вирiшення ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення

ситуачiйного завдання.

перспективний план розвитI(у

закЛаДУзагальноТсереДньоi..освiти.ВистУпПоВI.неttтрИВаТИнебiльше]5хвuлцtt,
,Щ'ляоЦiнюванняреЗУЛЬТатУпУблiчноiтавiдкритоiпрезентаuiiперспективногопЛанУроЗВиткУЗакЛаДУ

.ur-о.,оi 
".редньоi 

освiти використовуеться -гака cjl:::y:,

освiти; r, hлаDt тlr\/ еякпа пч о(
] бал -виставляеться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освlти;

0 балiв- виставляеться кандидатам, якi не окресл"ли перспективи розвитку закладу освlти,

Визначення результатiв презентачiI перспективного плану po,"";]:I 
:"Y.?:у:гальноi 

середньоТ освiти

здiйснюсться кожним члецом конкурснот _;;i.ii i"oT"illT:,T,o: остаточною оцiнкою у балах за презентацlю

п9рспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти е середнс арифметичне значення

iпо"uiоу-опих оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT,

КанДиДати,якiзаПроВеДенняпуопiчпоттавiДlсритоТпрезентаЦiiперспектиВноГоПЛануроЗВиТку
закладУ загальноТ середньоТ освiтИ orp"*-u серелнiЙ бал меlrше i бапу, вважаються такими, що не пройшли

конlсурсний вiдбiр, плпяRяння балiв. виставлоних кожному
ЗагальнакiлькiстьбалiвканДидаТаВизнаtlасТЬсЯшЛяхоМДоДаваннябалiв,

кандидату за результатами оцiнюваFIня знання законодавства, розв'язанrrя ситуацiйного завдання та презентацll,



РеЙтингканДиДаТа'яlсийУспiшtнопроЙшовконкурс'ЗаJIежИтЬвiДзагальноiкiлькостiнабранихним
балiв. 

йd пллбr,л\I/тrёr, rлпкvl - rбрав найбiльшу загальну кiЛЬКiСТЬ баЛiВ,

;i,;^r]ъо;пжжЖЖ;r;ЖТ:ffiЖliffii;#iаlХL",Х',,*,ння перомOх(о,,дii.п,.,ься вiдкритим

голосуванням .tленiв ;;*й У разi pl""o.o io.nooinv .ono.y Пiд ,1n, вiдкритого .олосування вирiшальним У

визначеннi переможця е голос голови ,,o",,ip."oТ,,b*i.iT або заСТУПНИКа ГОЛОВИ КОНКУРСНОТ KoMicii (У РаЗi

вiдсутностi .ono", конкурсноТ KoMicii),



Додаток 4 ло наказу

департаменту освiти i науки
запооiзькоi м icbkoT ради

"iдjЧ,l/,2р1| ftniT!x1------J

Графiк проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ початковоТ школи кIlатхненняi> ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

,Щата ,Щень
ти}кня

Захiд Примiтка вiдповiдальнi

24,11,202| середа видання наказу про проведення
конкурсу.

Пiдготовка листiв про
надання кандидатур для
включення до складу
конкурсноI KoMiciT.

IBaHoBa В.В,
Захарова А.Г.

25,1|,202l четвер Оприлlоднення оголошеrrня про
проведення конкурсу на сайтi
MicbKoT ради, сайтi департаменту
освiти i HayKr'r ЗапорiзькоТ MicbKoT

рали

Пiдготовка листiв на

управлiння внутрiшньоi
полiтики, преси ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради та на
териr,орiальний вiддiл освiти
Шевченкiвського райоrгу про
оприлюдне ння оголошення
про проведення конкурсу

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

Оприлюдненlлi оголошення про
проведеншI конкурсу на сайтi
територ iального вiддilry освiти
Шевченкiвського району

Перепелиця
н.е.
Кузнечов А.С.

26.|1,2021 п'ятниця Початок подання та приt"lому
документiв вiд кандидатiв на
зайняття вакантнот посади директора
Запорiзькоi початковоТ школи
кНатхнення> ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради

Кузнеuов А.С.

27.1 L202 l с.убопtа
28.1 1.2021 неdiля
29,11.202| понедiлок Продовження подання та

прийому документiв
Кузнечов А.С.

з0.11.202l BiBTopoK
01,12.202| середа
02.|2,202l четвер
0з.12.202\ гI'ятниця
04.12.2021 субоmа
05.12.2021 неdiля
06.12.2021 понедiлоtс
01.|2.202| BiBTopoK

08.12.202l середа
09.12202l четвер
\0.12.2021 п'ятниця

I I.12.202I с.убопtа
12.1 2.2021 неdiпл
\з.\2.2021 понедlлок
|4.12.2021 BlBTopoK
|5.12202l середа
16,12.202l четвер
l7,12.2021. п'ятниця
18.12.2021 субоmа
I9.1 2.202 I ttеOiлл
20.12,2021 понедiлок
21.|2.2021 BlBTopoK
22.|2.202]' середа
23.12202| четвер
24,122021 п'ятниця Закiнчення прийому поданих на

KoHKYpc документiв
Кузнечов А.С.

25.12.2021 субоmо
2б.I2.2021 неdiлл

2,7.|2.202| понедlлок



Конкурсна
комiсiя

28,|2.2021 BiBTopoK Перевiрка поданих на конкурс

докумеrпiв. Прийняття рiшення
про допущення/ недопущенлlя

кандидатiв до yIacтi у конкурснOму

вiлборi на зайнятгя вакантноi
посади директора Запорiзькоi
початковот школи кнатхнення>
ал_апiоr ип'i rliпцкпт пя пи

IBaHoBa В.В.
Захарова А,Г.

Перепелиця
н.с.
Кузнечов А.С.

29.12.202ll середа Оприлюднення рiшення
конкурсноТ KoMiciT на сайтi MicbKoT

радц Ъайтi департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoT рали
(тпrотокол N1 вiд 28.12.202l)
Оприлtодненrlя рiшення
конкурсноТ KoMiciT на сайтi
територiального вiддiлу освiти

шев.lенкiвського району та на сайтt

початковоi школи кнатхнення>
t/ппптпкпп Nо1 пiп 2-Sлl2.2021)

з0.12.202| четвер

з1.|2,202]l п'ятниця

01.01.2022 субоmа

02.01.2022 неdiля

03.01.2022 понеёiлок
04,0|,2022 BiBToDoK I -

05.01.2022 | середа бзlrаr-rомлення кандидатiв iз

закладом освiти_
Перепелиця
н.е.06.01.2022 четвер

07.01.2022 п'яmнuця
08.0L2022 субопlо

09.01.2022 неdiлл
l0.01.2022 tlонедlлок
||.01.2022 BiBTopoK

|2.0|.2022 середа

13.01,2022 чеmвер lI o.t attlo к ко н t{y р cl t о z о в i D б ору

l3:00
J етап конкурсу _ письмове
тестування
Оцiнювання та прийнятгя рlшення
про допущення/недопущення до

участi у II етапi конкурсу
l 4:15
II етап конкурсу - письмове
вирiшення ситуаuiйного завдання,

Оцiнювання та прийняття рiшення
про допущенrlя/недопущенtlя
кiндидатiв до участi у III етапi

конкурсу,
15:00
III етап конкурсу - гryблiчна та

вiдкрита презентацiя
перспективного плану розвитку
ЗапорiзькоТ початковоТ школ и

KHaTxtleH няl> ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради
Оцiнювання презентацii'.
Пiдведен ня пiдсумlсiв проведення

конкурсу на зайняття вакантноi

посади директора ЗапорiзьttоТ

початковот школи кнатхнення>
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Протоlсол ЛЪ2 засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
ком iсiя

Протокол Ns3 засiдання
конкурсноТ KoMicii

Протоlсол J\b4 засiдання
KoHKypcHoi KoMicii

Пйсумковий протокол
засiдЪння конкурсноТ KoMicii

IBaHoBa В,В,,
Захарова А.Г.|4.0|.2022 | п'ятниця Оприлюдпення рiшення

конкурсноТ KoMicii на сайтi мiськоi
пади. Ьайтi департаменту освiти i



n ач * 
-з 

u n о р iз ькот м i с ь к оi р ади

1проrо,<оли Ns2, N9З,N94 та

пiiсумковиИ протокол вiд

13.01.2022

,Щ,епартамент
освiти i науки
Запорiзькоi
MicbKoT рали

1,1,01.2022
ffii""ч"""я переможця конкурсу
на вакантну посаду директора
запорiзькот початковоi школи

кНатхtlенняrl ЗапорiзькоТ м icbKoT

ради та укладання з ним строкового


