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департамент), ocBiTll i HayKll
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оголоulенllя
про проведення l(otlKypcy на заi.iняття ваttантгtоТ посади л1.1реI(тора

ЗапорiзькоТ гiмназii JФ37 ЗапорiзькоТ MicbKoT ралlл,
ttlo нале)к1.Iть до комуllальttоI власностi терtлторiальttот гроьлади MicTa Запорilltlr<я

,Щепартамент освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради оголошуе конкурс на зайняття вакантноТ посади
iзькоТ гiмназii Ns37 Mlcbкol

Найменування та мiсце
знаходх(ення закладу

Запорiзька гiмназiя
I\4iсце знаходження:

Nэ37 ЗапорiзькоТ MicbKoT рапи
вул. Кронrштадська, l7, м. Запорiжжя, 6900 l

Найменування посади та умови прачi ,Щиректор закладу загальноТ серелньоТ освiти комунальноТ власностi
територiальноТ громади м icTa Запорiжlкя.
Посадовий оклад - 75'77,90 грн, надбавка за вислугу poKiB залежно вiд
стажу педагогiчноТ роботи; надбавка у розмiрi 20% посадового окладу з

I\,Iетою п iдв и ше н ня престижностi прачi педагQгi в.

посадовий оклад, надбавки, доплати, премiт встановлююються згiдно з
трудовим договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 30.08.2002 Nsl298 кПро оплату прачi прачiвникiв на ocHoBi единоТ
тарифноТ сiтки розрялiв i коефiчiентiв з оплати прачi прашiвникiв установ,
закладiв та органiзачiй окремих галузей бюдiкетноТ сфери>; Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l9.05.1999 .}lb859 кПро умови i розмiри
оплати прашi керiвникiв пiдприемств, заснованих на державнiй,
комунальнiй власностi, та об'сднань державних пiпприсмств>; Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд I0.07.20l9 Ns695 кГIро внесення змiн до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l1.01.20l8 Jф22 кПро
пiдвищення оплати прачi пелагогiчних прашiвникiвl), наказу MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни вiд 26.09.2005 Ng557 кПро впорядкування умов
оплати прашi та затвердження схем тарифних розрялiв прачiвникiв
навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ).

Квалiфiкачiйнi вимоги до керiвника
закладу освiти вiдповiдно ло Закону
УкраТни кПро повну загаJIьну
середню ocBiTy> (п,3 Положення про
конкурс на посаду керiвника закладу
загмьноi середньоТ освiти
комуна;lьноi власностi територiальноТ
громади MicTa Запорiжжя)

Посалу директора закладу загальноТ серелньоТ освiти комунальноТ
власностi територiальноТ громади MicTa Запорiжжя може обiймати особа,
яка с громадянином УкраТни, вiльно володiе державною мовою, мае вищу
ocBiTy ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноТ таlабо науково-
педагогiчноТ роботи не MeHIIJe трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,
корпоративних закладiв освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i

психiчного здоров'я, tцо не перешкоджас виконанню професiйних
обов'язкiв, пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

11ерелiк, lсiнцевl-tй строк
подання документiв для
KoHKypci

i мiсце

участi у
,Щля участi у KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персональних
даних вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист персональних даних));
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором учасника r<oHKypcy);
- копiя паспорта громадянина УкраТни;
- копiя документа про виtI{у ocBiTy (з додатком, tllo с його невiд'еп,tною
частиною) не нl.|жче освiтнього ступеня магiстра (спечiалiста);
- документ, що пiлтверлжус вiльне володiння державною мовою;
- копiя труловоТ кни)кки чи iнших документiв, rrto пiдтвердх(ують стаж
педагогiчноТ (науково-пелагогiчноI) роботи не менше r,pbox poKiB на день
Тх подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдка про проходження попереднього (перiоличного) психiатричного
огляду;
- мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй tPopMi.
Особа мо)ке надати iншi доl(ументи, що пiлтверлжують iT професiйнi
таlабо моральнi якостi.
,Ij,окументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстю
особою),
!,окументи приймаються до 05.05.202l (впроловiк 22 календарних днiв вiд
дня оприлtоднення оголоtuсння про проведення I(oHKypcy) у примiщеннi
територiального вiллiлу ocBiTtl Вознесеtliвсьlсого району департаменту
освiти i науки ЗапорiзькоТ мiськоi радl{ за адресою: пр Маяковського, 4,
м icTo Запорilltiкя, 69035.



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

Конкурсний вiдбiр починасться з 24.05.2021 та складаеться з наступних
етапiв:
- перевiрка на знання законодавства у сферi загальноТ середньоТ освiти,
зокрема законiв Украihи кПро ocBiry>, кПро повну загальну середню

ocBiTy) та iнших нормативно-правових aKTiB у сферi загальноТ середньоТ

освiти, що вiлбуваеться шляхом письмового тестування 24.05.2021 о
l4.00 у примiщеннi Позашкiльного навчаJIьного закладу кмiський Палац
дитячоТ та юнацькоТ творчостill 3апорiзькоТ MicbKoT рали ЗапорiзькоТ
областi за адресою: 69006, м. Запорiжжя, площа Запорiзька,l);
- перевiрка професiйних компетентностей шляхом письмового
вирiшення сиryашiйного завдання, яка вiлбулеться 25.05.2021 о 14.00 у
примiщеннi Позашкiльного навчмьного закJIаду кМiський Палац дитячоi
та юнацькоi творчостi>> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi за

адресою: 69006, м, Запорiжжя, площа Запорiзька,1);
- публiчна та вiлкрита презентаuiя державною мовою перспективного
плану розвитку закладу загальноТ серелньоТ освiти, а також надання
вiдповiдей на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT в межах змiсту
конкурсного випробування, яка вiлбулеться 26.05.202l о l4.00 у
примiщеннi Позашкiльного навчЕtльного закладу <Мiський Палац дитячоТ
та юнацькоТ творчостi> ЗапорiзькоТ MicbKoi рали ЗапорiзькоТ областi за
адресою: 69006, м. Запорiжжя, площа Запорiзька,l).

Прiзвище та iм'я, номер телефону та
адреса електронноТ пошти особи,

уповноваженоi надавати iнформачiю
про конкурс та приймати документи
дtя участi у KoHKypci

Парчук Тетяна IBaHiBHa - головний спецiалiст територiального вiмiлу
освiти Вознесенiвського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ
MicbKoi ради, т. 226-29-08, e-mail: tvo.vozn@zp.gov.ua



,Щодаток 2 до наказу

департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
вiд 12,04,202l Nэ l08/Tp

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

,Що Вас, як керiвника закJ]аду освiти, в уснiй формi звернулись батьки майбутнього учня 1-ого класу з

проханням надати por'r.".n", щодо обов'язковостi внесення коштiв на рахунок благодiйного фонлу км> для

пр"лбuп"' , за рiшенням батькiв класу, комп'ютернот технiки лля майбутнiх першокласникiв,

Вашi дiТ, як керiвника закладу, щодо вирiшення зазначеноi ситуаuiТ. ОбгрунтуйТе своЮ вiдповiдь,



,Щолаток 3 до наказу
департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT рали
вiд l2.Q4.2021 Nэ 1 08к/тр

КритерiТ оцiнювання письмовог0 тестування на знання законодавства УкраТни у сферi загапьноТ серепньоi освiти,
ситуаuiйного завдання та презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальнот середньоi освiти

на конкурс на посаду керiвника закладу загапьно[ середньоТ освiти
I. Тесmування.

Тесryвання скпадасться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз загального перелiку питань,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд l9.05.2020 Ns654, що мiстить 200 питань.

кожне тестове завдання передбачае чотири варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT з яких с правильним.
Тесryвання проходить письмово н9 бiльщ? 6.0 t!вuлuн у присутностi членiв KoMiciT або спостерегачiв. Пiсля закirтчення
часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:
2 балu- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань;
I бал- кандидатам, якi вiдповiли правильно Ha21-40 тестових завдань;
0 балtiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-20 тестових завдань.

Кандидати, якi пiд час тестуваннJI отримЕuIи 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового ситуацiйного
завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.
II. Саmуацiйнi завDання.

Розв'я3ання ситуаuiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв використовувати
свот знання та досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi професiйноi
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.

Ситуачiйне завдання вирiшуеться письмово державною мовою не бiл!ьuлg 3! хвuлuн.
Кандидат обирас одне iз запропонованих BapiaHTiB ситуачiйних завдань шляхом витягування його пiд час

проведення конкурсного вiлбору.
пiд час оцirповання професiйнот компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання сиryачiйного

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:
2 балц - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
компетенцiТп необхiднi лля ефективного виконання посадових обов'язкiв;
l бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмалlьно достатньому для
виконання посадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi.

Визначення результатiв розв'язання ситуачiйних завдань здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMiciT
iндивiдуалlьно. остаточною оцiнкою у балах за розв'язання ситуацiйного завдання е середне арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.

кандидати, якi пiд час розв'язання ситуачiйного завдання отримarли середнiй бал 0.5 або ниrкче вважаються
такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

пiдбиття пiдсумкiв тестування та вирiшення ситуачiйного завдання здiйсшосться шляхом додавання балiв за
тестування кандидатiв, допущених до вирiшення ситуачiйного завдання, та балiв за вирiшення ситуацiйного
завдання.
III. Презенmоцiя пер.спекmuвноzо плgнч розвumкч замtqdч заzально'l с?реdньоl, освimд

Кожен кандидат публiчно та вiдкрито презентуе державною мовою перспективний план розвитку закладу
загальноТ середньоТ освiти. Виступ повинен тривати не б!льщq l5 хвwuн.

,ЩЛя Оuiнювання результату гryблiчноТ та вiдкритоТ презентацii перспективного плану розвитку закладу
загальноТ середньоТ освiти використовуеться така система:
2 бшу - виставляеться кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закJIаду
освiти;
I бал - виставлясться кандидатам, яlii частково розкрили перспективи розвитку закладу освiти;
0 балiв - виставляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освiти,

Визначення результатiв презентачiТ перспективного плану розвитку закладу загальноТ серелньоТ освiти
ЗдiЙСrпоеться кожним членом конкурсноТ KoMiciT iнливiлуально. Остаточною оцiнкою у балах за презентацiю
перспективного плану розвитку закладу загальноТ серелньоТ освiти с середне арифметичне значеннrI iндивiдуальних
оцiнок членiв конкурсноi KoMiciT.

кандидати, якi пiд час проведення публiчнот та вiдкритоi презентачiт перспективного плану розвитку закладу
ЗагаЛьнОТ середньоi освiти отрим:ши середнiй баl Q,5 qб.о. нuс!сче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний
вiлбiр.

загапьна кiлькiсть балiв кандидата визначасться шляхом додавання баlliв, виставлених кожному кандидату
За реЗУльтатами оцiнювання знання законодавства, розв'язання ситуачiйного завдання та презентацiI.

Рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, заJIежить вiд загальноI кiлькостi набраних ним балiв.
Першим за рейтингом та переможцем конкурсу е кандидат, який набрав найбiльшу загальну кiлькiсть бшiв.

У РаЗi набрання кандидатами однаковоТ кiлькостi бапiв визначення переможця здiйснюеться вiлкритим
голосуванням членiв KoMiciT. У разi рiвного розполiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у
визначеннi переможця е голос голови конкурсноТ KoMiciT або заступника голови конкурсноi KoMiciT (у pa.i вiдсутностi
голови конкурсноТ KoMicii).



f(одаток 4 до наказу

департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ м icbKoT ради
вiд |2,04.2021 Nч l08K/Tp

Графiк проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ гiмназiТ ЛЬ 37 ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

,Щата ,Щень
тижня

Захiд Примiтка вiдповiдальнi

12.04.202l понедiлок Видання наказу про проведення конкурсу.
Пiдготовка листiв про надання кандидатур

дrя формування складу конкурсноТ KoMiciT.

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

l3.04.202l BiBTopoK Оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу:
- на сайтi MicbKoT рали, сайтi департаменту;
- на сайтi ТВО Вознесенiвського району,
- на сайтi ЗГ Ns37

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.

Ситенко Н.Ю.
Парчук T.I.

l4.04.202l середа Початок подання та прийому документiв
вiд кандидатiв на зайняття посади директора
ЗапорiзькоТ гiмназiТ ЛЪ37 ЗапорiзькоТ мiськоi
Dади

Парчук T.I
l5.04.202I четвер
l6.04.202l п'ятниця

I7.04.202I субоmа
1 8.04.202l неdiля
19.04.202l понедlлок Продовження подання та прийому

документiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора ЗапорiзькоТ гiмназiТ Ns37
ЗапорiзькоТ MicbKoT рапи

видання наказу
про затвердження
складу конкурсноТ
KoMiciT

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.20.04.202| BiBTopoK

21.04.202l середа
22.04.202l четвер
23.04.202l п'ятниця
24.04.202 I субоmа
2S.04.202 I неDiля
26.04.202l понедiлок Продовясеншя подання та прийому

документiв вiд кандидатiв на зайняття
посади директора 3апорiзькоТ гiмназii Ns37
ЗапорiзькоТ MicbKoi рали

Парчук T.I
27.04.202l BiBTopoK
28.04.202l середа
29.04.202l четвер
30.04.202l п'ятниця
0I.05.202I субоmа
02.05.202 l неDiля
03.05.202 I понеdiлок
04.05.202 I вiвmорок
05.05.2021 середа 3акiнчення прийому документiв вiд

кандидатiв на зайняття посади директора
ЗапорiзькоТ гiмназiТ Ns37 ЗапорiзькоТ MicbKoI
Dа.tIи

Парчук T.I.

0б.05.202l четвер Перевiрка документiв членами конкурсноТ Конкурсна
комiсiя07.05.202l п'ятниця KoMtcll

08.05.202 l субопtо
09.05.202 l неdiля
l 0.05.202I понеdiлок
11.05.2021 BlBTopoK Продовясення перевiрки документiв

членами конкурсноТ KoMiciT|2.05.202l середа
l3.05.2021 четвер Закiнчення перевiрки документiв вiд

кандидатiв.
Прийняття рiшення про допущення
/недопущення кандидатiв до участi у
конкурсному вiдборi на зайнятгя посади
директора ЗапорiзькоТ гiмназiТ Ng37
3апорiзькоТ MicbKoT ради.
оприлюднення Diшення.

Протокол Лл1
засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна комiсiя

14.05.2021 п'ятниця
I 5.05.202I с.убоmа
I 6.05.202l неdiля



l7.05.2021 понедiлок ознайомлення кандидатiв iз закладом
загальноТ середньоТ освiти

Ситенко Н.Ю.

l8.05.202l BiBTopoK

l9.05.202l середа закiнчення ознайомлення кандидатiв iз

закладOм загаJIьноi середньоТ 0свiти

Ситенко Н.Ю.

20.05.2021 четвер
21.05.2021 п'ятниця
22.05.202I субоmа
23.05.202 I неOiля
24.05.202l понедlлок Початок конкурсного вiлбору

I етап _ письмове тестування
Оцirповання та прийнятгя рiшення про

допущення/недопущення до y{acTi

ч II етапi конкчрсч

Протокол ЛЪ2
засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
комiсiя

25.05.202l BlBTopoK II етап конкурсу - письмове вирiшення
ситуацiйного завдання
Оцiнювання та прийняття рiшення про

допущення/недопущення до ylacTi у III
етапi конкурсу

Протокол ЛЪ3

засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна комiсiя

26.0s.202l середа III етап конкурсу - гryблiчна та вiдкрита
презентачiя перспективного плану розвитку
ЗапорiзькоТ гiмназiТ Ns37 ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради
Оцiнювання та прийняття рiшення про

результати публiчноТ та вiдкритоТ
презентачii перспективного плану розвитку
закJIадy освiти

Протокол ЛЬ4
засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна комiсiя

27.05.202l четвер Пiдведення пiлсумкiв проведення конкурсу
на зайняття вакантнот посади директора
ЗапорiзькоТ гiмназiТ Ns37 ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради.
Визначення перемоя(ця конкурсу.

пiдсумковий
протокол
засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна комiсiя

28.05.202l п'ятниця Оприлюднення результатiв ln II, ШI
етапiв конкyрсу

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.

29.05.202 1 субоmа
30.05.2021 неdiля
31.05.202l понедlлок

01.06.202l BiBTopoK Призначення переможця конкурсу на
посаду директора ЗапорiзькоТ гiмназiТ Ng37
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради та укладання з ним
строкового трудового договору

Наказ про
призначення,
строковий
тудовий договiр

,Щиректор
департаменry
освiти i науки
Запорiзькоi
MicbKoT ради
Романчук С.Ю.


