Додаток 1 до наказу
департамеIiту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

вiд

оголошення

Ьц,И

l02l

хЬ

Л{еlпа
----7-1,

про проведеннlI конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
Запорiзькоi початковоТ школи <Еврика> Запорiзькоi MicbKoT ради,
що належить до комунаJIьноi власностi територiальноi грOмади MicTa Запорiжжя

щепартаментосвiтиiнаукизапорiзькоiмiськоiрадиоголошусконкурсна
Найменування та мiсце
знаходження закладу

Найменування посади та умови
працi

"/

зайняттявакантноiпосадидиректора

MlcbKol
Запорiзька початкова школа кЕврика> Запорiзькоi MicbKoi ради
Мiсце знаходження: вул. Дудикiна,22-а, м. Запорirкжя, 69065

iзькот початковоi школи к

'

Запо

Щиректор закладу загальноi середньоТ

освiти комунальноi

власностi

територiальноi громади MicTa Запорilкlкя.

Посадовий оклад, надбавки, доплати, премii встановлююються згiдно з
трудовим договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд з0.08.2002 J\ъ1298 кпро оплату прачi працiвникiв на ocHoBi единот
тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати праui працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюдittетноТ сфери> (iз змiнами);
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l9.05.1999 J\Ъ859 <Про умови i
розмiри оплати прачi керiвникiв пiдприсмств, заснованих на державнiй,
комунальнiй власностi, та об'сднань державних пiдприсмств>; Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2З березня 20l l року ЛЬЗ7З кПро

встановлення надбавки педагогiчним працiвникам закладiв>; наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 N9557 <Про

вимоги до
освiти
закладу
керiвника

Квалiфiкацiйнi

до Закону Украiни
кПро повну загальну середню
ocBiTy> (п.3 Полоlкення про
конкурс на посаду керiвника
вiдповiдно

закладу загальноi середньоi
освiти комунальноi власностi
територiальноТ громади MicTa

впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрялiв
працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ> (iз
внесеними змiнами).
посаду ilрактора закладу загальнот середньоI освiти комунальнот власностi

територiальноi громади MicTa запорiiкжя молtе обiймати особа, яка с
громадянинОм УкраТни, вiльнО володiС державноЮ мовою, мас вищу ocBiTy
сту11еня не нижче магiотра, стаж педагогiчнот таlабо науково-педагогiчнот
роботи не менше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних, корпоративних
закладiв освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i психiчного
здоров'я, що не перешкоджае виконаншо професiйних обов'язкiв, пройшла
конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

Запорilttх<я)

Перелiк, кiнцевий отрок i мiсце
подання документiв для участi у
KoHKypci

,Щля

участi у KoHKypci подаються TaKi документи:

- заява гIро участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персональних

даних вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персонаJIьних даних);
- автобiографiя таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiя паспорта громадянина Украiни;
- копiя документа про вищу ocBiTy (з додатком, що е його невiд'емною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спечiалiста);
- документ, що пiдтвердхtуе вiльне володiння державною мовою
(сертифiкат);

-

копiя труловоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверд)tують стаж

-

довiдка rIро tlроходження попереднього (перiоличного) психiатричного

педагогiчноТ (науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на день
rrодання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;

iх

огляду;

-

мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.

особа може надати iншi документи, що пiдтвердrкують ii'професiйнi таlабо
моральнi якостi.
,Щокументи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстю
особою).
.Щокументи приймаlоться з 08.11.202t по 06,12.202l у примiщеннi
територiальНого вiддiлУ освiтИ Щнiпровського району департаменту освiти

i

науки Запорiзькоi MicbKoi

Запорiжжя, 69096.

ради за

адресою: вул. Боролiнська, 1-А, м.

та мiсце

початку
його
етапи
вiдбору,.
конкурсного
та
тривrlлlсть
проведення

,Щата

Конкурсний вiдбiр починасться з 23.12.202I та складасться з наступних
етапiв:

перевiрка на знаннЯ законодавсТва у сферi загальноТ середньоi освiти,
(Пр0 пOвну загальну середню
зOкрема закOнiв Украiни кПро ocBiTy),
o"uiryu та iнших нормативно-правових aKTiB у сферi загальноТ середньоi
ocBiTll, що вiдбуваеться шляхом письмового тестування 23,12.202l о
I3.00 у примiщеннi Запорiзького лiцею <Промiнь> Запорiзькоi MicbKoi
шосе, 37;
ради за адресою: 69006, м. Запорiiкrкя, вул. Пiвнiчне
вирiшення
письмового
шляхом
- перевiрка професiйних компетентностей
примiщеннi
14.15
о
23,12,2021
вiдбудеться
яка
у
с"rуаuiЙ*rого-.uЬдu*r"",
Запорiзького лiцею <Промiнь> Запорiзькоi мiськотради за адресою: 69006,
м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 37;

-

- публiчна та вiдкрита презентацiя дер}кавноIо мовою перспективного плану
надання вiдповiдей на
розвитку закладу загальнот середньот освiти, а також
межах змiсту конкурсного
запитання членiв конкурснот rtoMicii

випробування,

та iм'я,

номер
Прiзвище
телефону та адреса електронноТ
пошти особи, уповноваrкеноi

надавати iнформаuiю

про

конкурс та приймати документи
для участi у KoHKypci

в

яка вiлбулеться 2з.\2.2021 о l 5,00 у

примiщенFIi

Запорiзького лiцею <Промiнь> Запорiзькоi MicbKoi ради за адресою: 69006,
м. Запорiжrкя, вул. Пiвнiчне шосе, З7.
кагlла, Свiтлана Володимирiвна - головний спецiалiст територiального
вiддiлу освiти ,Щнiпровського району департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, т.224

-88 -5 1,

e-mai

l

:

tvo.

dдiрr@zрgsуда;

Додаток 2 до наказу.
департаменту освlти l науки
ЗапопiзькоТ MicbKoi ради
Biл'?l/,//-20lj xg ý2 Г

to|й

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

класу

батьки учня 9-ого
Вас, як до директора закладу освiти, в письмовiй формi звернулись
вiдео, на якому зафiксовано його побиття
причиЕи того, що у соцiалонiti мережi одпопru.""п .""u ""aru""B

з

,Що

однокласниками.

Якими маютЬ бути Вашi

свою вiдповiдь.

л6_л.,,,_.liiта
ситуацii? Обгрунтуйтu

__лY л____,л,.:ао

зазнаtIеноI
дiТ, як керiвника закладу, щодо вирiшення

Додаток 3 до наказу

департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoI ралt1

вiдlr,1,I 2a!l хэ 5 2ь ptп!

законодавства Украiни у сферi загальноТ середньоi
КритерiТ оцiнювання письмового тестування ца знання
плану розвитку закладу загальнот середньот освiти
освiти, ситуацiйного завдання та презентац11 перспективного
середньоi освiти
на конкурс на посаду nepiu,,*u закладу загальноi

I.

Тесmування.

тестових завдань, якi формуються iз загального перелlку
мiстить 200 питань,,
освiти iнауки украiни вiд 19,05,2020 Ns654, що
затвердженоrо
лише один BapiaHT з яких с
тестове завдання передбачае'чоr"р" варiанти вiдповiдей,
кожне"ч**о*йri.r.р.ruu
тестування gклада€ться

___:

iз 50

правильним.

Тестування trроходить письмово не бiльшlе б0 хвuлuн

у

питань,

_1

присутностi членiв KoMiciT або спостерегачiв, Пiсля

проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:
закiнчення часу, вiдведеного на складання тестування,
тестових завдань;
2 балu _ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41_50
тестових завдань;
21_40
на
правильно
_
вiдповiли
якi
кандидатам,
й*
тестових завдань,
0-20
на
правильно
вiдповiли
якi
0 бqлiв - кандидатам,
0 балiв не допускаються до вирiшення письмового

кандидати, якi пiд час тестування отримzlли

конкурс,
ситуацiйного завдання та вважаються такими, що не пройшли
I I. Сumу ацiйt ti з авDання.

з'ясування спромохtностi кандидатiв
Розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою
посадових обовiязкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi
використовУвати своТ aru""o та досвiД пiд час виконання
встановленим вимогам, зокрема на знання
професiйнот nornararrnocTi та про(lесiйних знань кандидата
та змiстом роботи на посадi директора закладу
спецiального aunonoouuarBa, що пов''язанi iз завданнями
загальноi середньоi освiти.

не бiльlце 30 хвuлuн,

ситуаuiйне завдання вирiшуеться IIисьмово державною мовою
завдань шляхом витягування його пiд
кандидат обирас одне iз запропонованих BapibHTiB ситуацiйних

конкурсНого
час ,'роведеНня
-

вiдбору'

ситуацiйного
пiд час оцiнювання професiйнот компетентностl кандида LTiB за результатами розв'язання

TaKi бали:
завдання за кожною окремою вимогою виставляються

вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
2 бqлч -кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдас
йrпa*rцiт, необхiднi для ефективного виконання посадових обов,язкiв; в обсязi, мiнiмально достатньому для
l бqл - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi
виконання посадових обов'язкiв;
яких не вiдповiдае вимозl,
0 бqлiв -кандидатам, професiйна компетентнiсть
Irrli, rlпАuлп,
KoнKypcнol
членом rпнкvпсн

кожним
Визначення'рaЪуп-uriu розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюсться
завдання
ситуацiйного
за
балах
розв'язання
koMioii iндивiдуально. остаточною оцiнкою у

е

середн€

конкурснот koMiciT.
арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок членiв

отримали сетrеднiй бал нижче 1 балv
кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання
етапу конкурсу,
конкурс. TaKi кандидати не допускаються до_чергового

вважаються такими,

цо не пройшли

Здiйснюеться Шляхом Додавання
пiдбиття пiдсумкiв тестування та вирiшенrrя ситуацiйного завдання
та балiв за вирiшення
завдання,
ситуацiйного
балiв за тестування кандидатiв, допущенI{)( до вирiшення
ситуацiйного завдання.
заzальноt cepedHboi освiпtu
JII. Поезенmоцiя пеоаrcкmuвноzо tlлсtнч.розвumкч зсlклаdч

Кoжен*unД@кpиToПpеЗенТyeДep)I(aBнoЮМoBoюПеpсПeкTИBНийпланpoЗBиTку

тривати не бiльше 1 5 хвuлuн,
закладу загальнот середньоi'освiти, Виступ повинен
презентацii перспективного плану розвитку закладу
вiдкритоi
та
публiчнот
щля очiнювiпi" p".ynuraTy
загальнот середньот освiти використовуеться така система:
напрямки роботи закладу
в перспективному планi повнiстю розкрили Bcl
2 баllu- виставляет"a" *u"д"дuiuм,
освiти;

"*i

закладу освiти;
виставляеться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку
освiти,
закладу
перспективи
ро3витку
0 бсtлiв- виставляет""" пurд"дurам, якi не окреслилИ
середньоi освiти
плану

]

бqл

_

розвитку :ulaTlл:u'-ьноi
визначення результатiв презентацiI перспективного
оцiнкою у балах за презентацiю
остаточною
iндивiдуально.
KoMiciT
здiйсrтrосться кожним членом конкурсно1

освiти е середнс арифметичне значення
перспективного плану розвитку закладу загальнот середньот
iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi koMicii,
презентацiт перспективного плану розвитку
кандидати, якi пiд час проведення публiчноi.та вiдкритот
l
балу
, ввах(аються такими, що не пройшли
нuэtс,tе
закJIаду загальноi середньот освiти оrр"r-й серелнiй

конкурсний вiдбiр.
шляхом додавання балiв, виставлених кожному
Загальна кiлькiсть балiв кандидата визначасться
та
знання законодавства, розв'язання ситуацiйного завдання
кандидату за результатами оцiнювання
презентаuiТ.

ним
KoHI(ypc, зале,(ить вiд загальнот кiлысостi }lабраних
рейтинг кандидата, який успiшно пройшов

ffiil"-

кiлькiсть балiв,

загаJIьну
с кандида-г, який набрав найбiльшу
за рейтингом та [ероможцем конкурсу
здiйсr*осться вiдкритим
перемOltця
визначOння
балiв
набрання кандидатами оопuпЬuъТ пiлькостi
У

разi
голосiu Пiд,13" вiдкритого голосування вирiшальним у
голосувацням членiв KoMiciT. У разi pi"noro роaподiлу
KoMiciT (у разi
KbMiciT або заступНика головИ KoHKypcHoi
визначеннi переможцЯ е гоJlоС головИ *о"-ур.""Т
вiдсутностi .оло"и конкурсноТ KoMicii),

Додаток 4
до наказу департаменту освiтиi
начки Запооiзькот MicbkoT ради
i _Q!: !! :
_N, _ _ш {_tJ цf,
"i

22л

Графiк lтроведення конкурсу на зайняття вакантноi посади директора
ЗапорiзькоТ початковоi школи кЕврикa> 3апорiзькоi MicbKoi ради
Щата

04.11.2021

четвер

Примiтка

Захiд

Щень

тижня

пiдготовка листiв

Видання наказу про
прOведення конкурсу.

про надання

----г-J

Вiдповiдальнi
IBaHoBa В.В.

Захарова А,Г.

кандидатур для
формування складу
KoHKypcHoi KoMioii,

05.11.2021

п'ятниця

Оприлюднення оголошення
IIро гIроведення конкурсу
сайтi MicbKoT рали, сайтi

на

департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

пiдготовка листiв на
управлiння
внутрiшньоТ
полiтики, преси
Запорiзькоi MicbKoT
ради , територiальний
вiддiл освiти

IBaHoBa В.В.

Захарова А.Г.

,Щнiпровського
району про

оприлюднення
оголошення про

пDоведення конкурсу

Оприлюднення оголошення
про проведення конкурсу на
сайтi територiального вiддiлу

Литовченко Я.Ю.,
Каплан С.В.

освiти,Щнiпровського району та
на сайтi Запорiзькоi початковоТ
школи кЕврика> Запорiзьtсоi
мiськоi ради

06.11,202l

субоmа

01.1|.2021^

неdiля
понедlлок

08.

1

1.202l

Початок подання та прлlйому

документiв вiд кандидатiв на
зайняття вакантнот посади

09.11,202|

вlвторок

||.|1.2021

середа
четвер
гI'ятниця

l0.||.202l

|2,11.202|
13.11.2021
14.1 1.2021

|5.|1,202|
16,11.2021^

|7.11.202|

субоmа
неdiля
понедiлок
вlвторок

18.11,2021

середа
четвер

19.11,2021^

п'ятниця

20.1 1.2021

субоmа

21.11.2021

неDiля

22.1|,202l

понедiлок

2з.||.202|
24.||.202l

BiBTopoK

25.11.2021'

26.11.2021
27.11.2021

середа
четвер

tI'ятниця
субоmа

директора Запорiзькоi початковоi
школи кЕврика> Запорiзькоi
Micbkoi ради
Шродовхtення подання та

прийомч

Каплан С.В.

29.1|.202l

неоiля
понедiлок

30.11.2021

вlвтоDOк

0|.|2.2021
02.12.202l

середа
четвер

0з.|2202|

п'ятниця
субоmа
неdiля
понедiлок

28.I 1.2021

04.12.2021
05.12.2021

06,12.202|

Каплан С.В.

Закiнчення прийому
документiв вiд кандидатiв на
заЙнятгя вакантноТ посади

директора
07.12.2021

вiвmорок
середа

09.12.202l

четвер

11.12.2021
12.12.2021

п'ятниця
субоmа
неdiля
понедiлок

|з.|2202l

Конкурсна комiсiя

документiв

08,1z202l

l0.\2.202l

Перевiрка поданих на конкурс

Закiнчення перевiрки поданих
на конкурс документiв .
Прийняття рiшення про

Протоlсол ЛЬl
засiдання конкурсноI

Конкурсна комiсiя

комiоiI

допущенпя/недопущення
кандидатiв ло участi у
конкурсному вiдборi
14,12.2021

|5,|2,202|
|6.|2.202|

BiBTopoK

Оприлюднення

IBaHoBa В.В.

рiшення
сайтi
MicbKoI радиl
сайтi
департаменту освiти i науки

KoHKypcHoI KoMiciI

на

Захарова А.Г.

Литовченко Я.Ю.
Каплан С.В.

запорiзькоI Micbkol ради

середа
четвер

ознайомлення кандидатiв iз

Литовченко Я.Ю.

закладом загальноi середньоТ
освiти
|,7.12.2021^

п'ятниця

18.12.2021
19.12.2021

субоmа
неdiля
понедlлок

20.|2.202l
21,12,2021.

22.12.202|

2з.l2202l

BiBTopoK
середа
четвер

Конкурсна комiсiя

Початок конкурсного вiдбору
13:00

етап конкурсу - письмове
тестування
Оцiнювання та прийняття
рiшення про
_I

догryщення/недоrrущення

участi у II етапi конкурсу
14:

l5

- письмове
вирiшення ситуацi йного завдання
Оцirrювання та прийняття
допущення/недопущення до
участi у III етапi конкурсу

ЛЪ2

засiдання конкурсноТ
KoMiciT

до

II етап конкурсу

рiшення про

Протокол

Протоlсол Л}3
засiдання конкурсноТ
KoMiciI

15:00

iII етап конкурсу вiдкрита

публiчна та
презентацlя

перспективного плану рOзвитку

Запорiзькоi початковоТ
кЕврика> ЗапорiзькоТ

Протоrtол Nэ4

засiдання KoHKypcHol
KOMicii

школи

MicbKoT

ради

Оцiнювання та прийняття

рiшення про результати
публiчноi та вiдкритоi

презентацii перспективного.
пJIану розвитку закладу 0свlти

Пiдсумковий

Пiдведення пiдсумкiв

проведення конкурсу на зайняття
вакантноi lтосади директора
ЗапорiзькоТ по,lатковоТ школи
кЕврика> Запорiзькоi м icbKoi

протокол засiдання
конкурсноi KoMicii

ради.

Визначення переможця

конкурсу

24,12.202|

Опр"люднення результатiв

IBaHoBa В.В.,

Io

Захарова А.Г.

25.12.2021

Призначення переможця
t(oнKypcy на rIосаду директора
Запорiзькоi початковоi школи
кЕврика> ЗапорiзькоТ м icbKoT
ним
ради та укладання з

Наказ про
призначення,
строковий трул.овий

договiр

Щиректор департаменту
освiти i науки Запорiзькоi
MicbKoT ради

