
Додаток 1 до наказу

дегIартаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi радц _ _
uiдiб te 2uit мJlСвцп,J

оголошення
про tIроведення конкурсу на зайняття вакантноi [осади директора

Запорiзькоi гiмназii Jф37 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради,
що нzшежить до комунЕulьноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiтtжя

щепартамент освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради оголошуе конкурс на зайняття вакантнот посади

гiмназiТ Ns37 Запорiзькоi MicbKoiм

Наiпленування та мiсце
знаходженIUI закпаду

Запорiзька гiмназiя Nч37 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
Мiсце знаходження: вул. Кронштадська,l7, м, Запорiжжя, 6900l

Наfлленування посади та умови прац1 ["pen op закладу заiальноi середньот освiти комунальноi власностi

територiа-пьноi громади MicTa Запорiжlкя.
Посадовий оклад, надбавки, доплати, премiТ встановлююються згiдно з

трудовиМ договором, вiдповiднО до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд З0.08.2002 N91298 кПро оплату прачi прачiвникiв на ocHoBi единоТ

тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй okpeMlot галузей бtоджетноi сфери>; Постацови

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l9.05.1999 Jt859 <Про умови i розмiри
оплати працi керiвникiв пiдприемств, заснованих на державнiй,
комунальнiй власностi, та об'сднань державних пiдприемств); Постанови

кабiнету MiHicTpiB укратни вiд 10.07.2019 Ng695 кпро внесення змiн до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l1.01.20l8 Ns22 <Про

пiдвищення оплати працi педагогiчних працiвникiв>, наказу MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни вiд 2б.09.2005 Ns557 кПро впорядкування умов
оплатИ прачi та затвердженНя схеМ тарифних розрядiв працiвникiв

навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ])._
IGалiфiкачiЙнi вшчrоги до керiвника
закпа,ry освiти вiдповiдно до ЗакоIry
УкраiЪи кПро повЕу загаJIьну
середню освф> (п.3 ПолохеншI про
конкурс на посаду керiвника закла,ry
загальпоТ середньо1 освiти
комунальноi власностi територiальноТ
громади MicTa Запорiжжя)

Посаду дryектора iакладу загаJIьноi середньоi освiти комунаfьноi
власностi територiальноI громади MicTa Запорiжжя може обiймати особа,

яка е громадянином УкраIни, вiльно володiе державною мовою, мае випIу

ocBiry ступеня не нI.Dкче магiстра, стаж педагогiчноi таlабо науково-

педагогiчноi роботи не менше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних,
корпоративних закладiв освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i
психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних
обов'язкiв. пройшпа конкурсний вiдбiр та визнана переможцем коцкур9у.

Перелiк, кiнцевий строк i мiсце
поданнrI документiв для участi у
KoHKypci

,Щля участi у KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява гIро участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персонсlльних

даних вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захиот персональних даних);
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором у{асника конкурсу);
- копiя пасltорта громадянина УкраiЪи;
- копiя документа про вищу ocBiTy (з додатком, що е його невiд'смною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спечiалiста);
- документ, що пiдтверджуе вiльне володiння державною мовою
(сертифiкат);
- копiя трудовоТ книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж
педагогiчноТ (науково-педагогiчноi) роботи це менше трьох poKiB на день
ik подання (KpiM приватних та корпоративЕих закладiв освiти);
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдка про проходження попереднього (перiодлтчного) психiатриtlного
огляду;
- мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.
Особа може надати iншi документи, що пiдтверджують ii професiйнi
таlабо моральнi якостi.
,Щокументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстю
особою).
Щокументи приймаються з 08.10.2021 по 05.11.2021 у примiщеннi
територiального вiддiлу освiти Вознесенiвського району департаменту
освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради за адресою: пр. Маяковського, 4,

MicTo Запорiясlкя, б9035.



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

Конкурсний вiдбiр починаеться з 24.11,202l
етапiв:
- перевiрка на зцання законодавства у сферi загальноi середньоТ освiти,
зокрема законiв УкраiЪи кПро ocBiTy>, <Про повну загальну середнIо
ocBiTy) та iнших нормативно-правOвих aKTiB у сферi загальноi середньоi
освiти, що вiлбуваеться шляхом письмового тестування 24.11.2021 о
13.00;
- перевiрка професiйних компетентностей шляхом письмового
вирiшення ситуачiйного завдання, яка вiдбудеться 24.11.2021 о 14.15;
- публiчна та вiдкрита презентацiя державною мовою персrrективного
плану розвитку закладу загальнот середньоi освiти, а також надання
вiдповiдей на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT в межах змiсту
конкурсного випробування, яка вiдбудеться 24.11,202l о 15,00,
конкурсний вiдбiр проводиться у примiщеннi Запорiзького лiцею
<Промiнь>> Запорiзькоi MicbKoi ради за адресою: 69006, м. Запорiжя<я, вул.
Пiвнiчне шосе,37.

та складаеться з наступних

прiзвшlе та iм'я, номер телефоlту та
адреса електроннот пошти особи,
уповноваженоi надавати iнформацiю
про конкурс та rrрrтfoлати документи
дrя участi у KoHKypci

Парчук Тетяна IBaHiBHa - головний спецiа.ltiст територiального вiддiлу
освiти Вознесенiвського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi
м icbKoT ради, т ел.226 -29 -08, e-mail : tvq. уqzл@zрцgчла



Додаток 2 до наказу
департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ._
вiд 06, /a!OHN" {!J рrlча

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

що Вас, як керiвника закладу освiти, в уснiй формi звернулись батьки майбутнього у{ня 1-ого класу з

проханшIм надати ро.'".rra""" щодо обов'язковостi внесення коштiв на рахунок благодiйного фонду кМ> для

придбання , за рiшенням батькiв класу, комп'ютерноi технiки для майбутнiх першокласникiв.' 
Вашi дii, як керiвника закJIаду, щодо вирiшення зазначеноi ситуаuiТ. Обгрунтуйте свою вiдповiдь.



Додаток 3 до наказу

деtIартаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
uiд|)6. jtl 2il2! Х" !!!е!4_

критерii оцir*овання письмового тестування на знання законOдавства Укратни у сферi загальнот середньOт освiти,' 
ситуачiйного завдання ,u пр...пrъчii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти

на конкурс ца посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти

I. Тесmувоння
тесryвання складасться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз загiшьного перелlку питань,

затвердженого наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд l9.05.2020 ]ф654, що мiстить 200 питань,

Кожне тестове aч"дu""" передбачае чотири варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT з яких е правильним.

тесryвання проходить письмово Hi бiльше 60 хвuлuн у np"cyr"ocTi членiв koMiciT або спостерегачiв. Пiсля закiнчення

часу, вiдвеле"оaо 
"а 

складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:

2 балu _ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41_50 тестових завдань;

1 бал- кандидатам, якi вiдповiлИ правильно на 21-40 тестових завдань;

0 балiв _ кандидатам, якi вiдповiли гIравильно на 0_20 тестових завдань.

Кандидати, якi пiд час тестування отримаJIи 0 балiв не допускаються до вирiшення rrисьмового ситуацiйного

завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

II. Сumу ацiйtti зов d ання.
розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв використовувати

свот знання та досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв шляхом оцiнкИ вiДПОВiДНОСТi ПРОфеСiЙНОi

компетентностi .га професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знаннЯ спецiальногО

законодавства, що повiязанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора 3акладу загальноi середньоi освiти.

Ситуачiйне завданшI вирiшуеться письмово державною мовоЮ не бiльlцgЗO-Щ!!I,tЬ

кандидат обирае одпa ia aьпропоrоuuних BapiaHTiB ситуацiйних завдань шляхом витягування його пiд час

проведецня конкурсного вiдбору.
пiд час- Ьцiнювання 

-професiйноi 
компетентностi кандидатiв за результатами роЗв'яЗаННЯ СИТУаЦiЙНОГО

завдацня за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:

2 балu - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
компетенцii, необхiднi для ефективцого виконання посадових обов'язкiв;

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

виконання llосадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас вимозi.

Визначення реЪультатi" розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться кожним членом конкурсноi KoMiciT

iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за розв'язання ситуацiйного завдання е середне арифметичне значеннrI

iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi KoMicii.
кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання отримали середнiй бал 0.5 або нижче вважаються

такими, що не пройшли коцкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

пiдбиття пiдсумкiв iaary"urno та вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюсться шляхом додавацця балiв за

тестуваннJI кандидатiв, допущецих до вирiшенrrя ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення ситуашiйного

завданшI.
IIJ. ПDезенmацiя пеtлспекmuвноzо ttланч lлозвumкч заюлоdv заzсutьноi ceDedHbot o9Bimu

-кожен 

кандидат гryблiчно та вiдкрито rrрезецтус державною мовою персгIективний план розвитку закладу

загальноi середньот освiти. Виступ повинен тривати не бiльше l 5 хвuлuн.

,щля очir*овання результату гryблiчноi та вiдкритоi презентацiт перспективного rrлану розвитку закJIаду

загальноТ середньоТ освiти використовусться така система:

2 балu - виставляеться кандиДатам, якi в tIерспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закJIаду

освiти;
] баt - виставляеться кандидатам, якi частково розкрили IIерспективи розвитку закладу освlти;

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

визначення результатiв презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти

здiйсшостьс" поrr,r"Й uranoцa KoHKypcHoi KoMiciT iндивiдуально, остаточною оцiнкою у балах за презентацiю

перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоi освiти е середне арифметичне значення iндивiдуальних

оцiнок членiв конкурсноi KoMiciI.
кандидати, якi пiд час проведення гryблiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу

зага.ltьноi середньоТ освiти отримilли середнiй бал 0,5 або нuuсче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний

вiдбiр.
загальна кiлькiсть балiв кандидата визначаеться шляхом додавання балiв, виставлених кожному кандидату

за результаТами оцiнюВання знаннЯ законодавства, розв'язання ситуацiйного 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 балiв,

у разi набрання кандидатами однаковот кiлькостi ба"пiв визначення перемоrкця здiйсшосться вiдкритим

.ono.y"unr"11a un.ni" KoMiciT. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у
визначенцi переможця е голос голови конкурсноi KoMicii або заступника голови конкурсноТ KoMicii (у разi вiдсутностi

голови конкурсноi KoMicii),



Додаток 4

до наказу департаменту освiти i науки

3апорiзькоТ мiськоi ради
вiд06,пщl , ttэцgГr/пr

?я iзъкоТ гiмназii Ns 37 ,ко1

,Щата ,Щень
тижня

Захiд Прш,riтка Вiдповiдальнi

06,10.2021 середа Видання наказу про проведення
конкурсу.

Пiдготовка листiв гIро

надання кандидатур дIя
форtшування скпаду
KoнKypcнoi KoМicii.

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

07.10.2021 четвер Оприлюднення оголошення про

проведенIи конкурсу на сайтi MicbKoT

ради, сайтi департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради

Пiдготовка листiв на

управлiння внутрiшньоТ
полiтики, преси
Запорiзькоi MicbKoi ради та
на територiальний вiддiл
освiти Возцесенiвського

району про оприлюднення
оголошення про
проведення конкурсу

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

Оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу на саltгi
територiального вiддirry освiти
Вознесенiвського району та на саltгi
гiмназii J,ф37

Ситенко Н.Ю,
Парчук T.I.

08.10.202l п'ятниця Початок подання та прийому
документiв вiд кандидатiв на зайrяття
посади директора Запорiзькоi гiмназii
Jф3 7 Запорiзькоi мiсько!рqдц_

Парчук T.I.

09.10.2021 субоtttа

10.10.201 неdiля
Парчук T.I.

l|.|0,202| понедlлок Продовясення подання та прийому
докчментiв

\2,|0.2021 BlBTopoK

13.10,20l середа

14.10.2021 чеmвер

15.10,2021 | п'яmнuця
16.10.201 | субоmа
17.10.2021 неdiля
18.10.2021 понедшок
19.10.20l вlвторок

20.10.202| середа
21,|0.2021 четвер
22.|0.20| п'ятниця
2з.|0.2021, субота l -

24.10.2021 неdiля
25.|0.202| понедiлок l -

26.10.202| BiBTopoK
2,7.|0,20| середа

28,10.202| четвер

29.|0,2021 п'ятниця
30.10.2021 счбоmа
31.10.2021 неdiля
01.11,201 понедшок
02.|1.202| BiBTopoK

03.11.2021 середа

04.|L,z02l четвер

05.11.2021 п'ятниця Закiнчення прийому поданих на
конкчрс докyментiв

Парчук T.I.

06.11.201 субоmа
07.11.2021 неdiпя
08.11.2021 понедiлок Перевiрка подаЕш на конкурс

лoKvMerrTiB

Конкурсна
комiсiя



09.11.201 BlBTopoK
10.11.2021 середа
||.||,2021 четвер

|2.1|,202L п'ятниця Закiнчення перевiрки пOданих на

конкурс дOкументiв.
Прийняття рiшення про допущенпя/
недопущення кандидатiв до ylacTi у
конкурсному вiдборi на зайнятгя
BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi
гiмназii Ns37 Запорiзькоi мiськоi ради

Протокол Nеl
засiдання KOHKypcHoi
KoMicii

Конкурсна
комiсiя

13.11.2021 субоmа
14.11.2021 неdiля
|5.1|.202l пон9дlлок Оприлюднення рiшення конкурсноТ

KoMiciT на сайтi MicbKoi ради, сайтi
департаменту освiти i науки Запорiзькоi
мiськоiради (протокол Nsl вiд
12.1|.202l)

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

Оприлюднення рiшення конкурсноi
KoMiciI на сайтi територiального вiддiлу
освiти Вознесенiвського району та на

сайтi гiмназiT N9З7 (протокол Jфl вiд
|2.1|.2021)

Ситенко Н.Ю.
Парчук T.I.

|6.1|.2021' BiBTopoK

1,7 .||.2021 середа Ознайомлення кандидатiв iз закладом
загальноI середньоТ освiти

Ситенко Н.Ю.

l8.11.202l четвер
19,1|.2021 п'ятниця
20.11.2021 субоmа
21.11.2021 неOiля
22.1|.2021. понедiлок
2з.||.202l BiBTopoK
24.11,2021

13.00

середа Початок конкурсного вiдбору
I етап конкурсу - письмове
тестування.
Оцiтповання та прийнятrя рiшення фо
допущення/недопущення кандидатiв
до участi у II етапi конкурсу.

Протокол ЛЬ2 засiданrи
конкурсноi KoMicii

Пiдсумковий протокол
засiдання конкурсноТ
KoMiciI

Конкурсна
комiсiя

14.1 5 II етап конкурсу - письмове в1,1рiшення

ситуацiйного завданюI .

Оцiшовання та прийнятгя рiшення про

допущення/недопущення кандидатiв
до }лrаотi у III етапi конкурсу

15.00 ПI етап концурсу - публiчна та
вiдкрIrга rrрезентацiя перспективного
Iшану розвитку Запорiзько'f гiмназii
N37 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
Оцiнювання та прийняття рiшення
гtро результати rrубпiчноI та вiдкритоi
презеrпацii перспективного плану

розвитку закJIа,ry освiти.
ПЦведення пiдсумкiв проведенIuI
конкурсу на зайняття вакантноТ посади
дLтректора Запорiзькоi гiмназiТ ],{!376

Запорiзькоi мiськоi ради .

Визначення переможця конкурсу.
25.1|,202l четвер
26.||.202| п'ятниця Оприлюднення результатiв I, П, ШI

етапiв конкурсу
IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.

27.1 1.2021 субоmа
28.1 1.2021 неdiля
29.1 1.2021 понедiлок Призначення перемоrкця конкурсу на

посаду длФектора 3апорiзькоi гiмназiI
Nэ37 3апорiзькоi MicbKoi ради та

укпадання з ним строкового трудового
договору.

Щиректор
департаменту
освiти i науки
ЗапорiзькоТ
мiськоi ради


