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MicbKoT ради за адресою: вул, Степова,17,

,Щата та мiсце початку конкурсного
вiдбору, етапи його проведеннrI та

- перевiрка uа знаннrI..ЗаконодавстВа
у сферi загапьноТ середньоi освiтц
зокрема законiв Украihи <<Про освФо, пПро
no"*y .u.inffi-".p.o*

;;;;i.

но-прав ових aKTiB
у rфбi,
середньоi
:::н, т,]1т:,::lrатив
UUбllи,
цо вtдоува€ться IцJUI*oM письмового тестування 24.11.202I
о
13.00;

- перевiрка

професiйних

компетентностей шляхоI\d письмового
вирiшення сиryацiйного завданIи, яка вiдбудеть
24,11,2021 о t4.15;
- rryблiчна та вiдкрита презентацiя лaр*ч"rоося мовою
перспективного
Iшану.розвитку зак,'адУ загаllьноi середньоi
освiтц u ,u*o*

вiдповiдей

на запитанй

,

наданшI

членiв
KoMici'i
змiсry
конкурсного вигrробування, яка вiдбудетъся
-KoliKypcHoi
".*u*
24.11,2021 о 1ý.00,

}*т{у::Р"л11Ч
ЗапорЬкоfry.водиться
MicbKoi

<<Промiнь>>

i

ради'з.

Пiвнiчне шосе. 37.

пршiщеннi

Ъ;Йi;;;"го

лiцею
.Б.йiЪdfi.'йffi-;:'il;

адреса електронноi пошти особи,

уповноваженоi надавати iнформацiю
про конкурс та приймати документи

для участi у KoHKypci

станом будiвель i спорул закладiв ocuir" територiального
вiддiлу освiти
Комунарсько_го райоrгу де партаменту о"" iri'
i
м icbKoi

ради, тел.

7

02-32-63, e-mail

:

tvo.kom@zp, gqv. uа

"bli;'

b;;ifi,;i

,Щодаток 2 до наказу
департамеЕry освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради

вiд

ё6,tо,zоtlхэ Ч8Ч

ч,ф

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ
Вас, як до директора гiмназii, в письмовiй формi звернулись батьки рня 9-ого класу з Tici причини, що
однокJIасник" ur.ruurn' у соuiальнiй мережi вiдео, на якому зафiксовано побиття ixнього сина iншими учнями
Що

гiмназiТ.

якими мають бути дii директора у такому випадку? обгрунтуйте свою вiдповiдь.
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IфитерiТ оцirrюваннЯ письмовогО тестуваннЯ на знаннJI законодавсТва УкраТнИ у сферi загальноi середньоi освiти,
сйтуацiйного завдання та презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти
на конкурс на посаду керiвника закладу загальноТ середньоТ освiти
I. Тесmувоння.
тестування складасться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз загаJIьного перелiку питань,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 19.05.2020 N9654, що мiстить 200 питань.

кожне тестове завдання передбачас чотири варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT з яких е правильним.
тесryвання проходить письмово не бiлыне б0 хвuлцн у присутностi членiв koMicii або спостерегачiв. Пiсля закiнчення
часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:
2 балu- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань;
1 бqJl- кандидатам, якi вiдповiли правильно Ha21,40 тестових завдань;
0 балiв - кандидатам, якi вiдповiли гIравильно на 0-20 тестових завдань.
Кандидати, якi пiд час тестування отримали 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового ситуацiйного
завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

IL Сumуацiйнi завdання.

Розв'язання ситуацiйних завдань гIроводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв використовувати

своi знання та досвiд пiд час викоцання посадових обов'язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi пРОфеСiЙНОТ
компетентностi та професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спецiального

законодавства, що пов'язанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закладу загальноi середньоi освiти.
Ситуацiйне завдання вирiшусться письмово державною мовою нqбцэше_З_O_цý!!цц,
Кандидат обирас одне iз заrrропонованих BapiaHTiB ситуацiйних завдань шляхом витягування його пiд час
проведеншI конкурсного вiдбору.

оцiл*овання професiйноТ компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйногО
завданшI за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:
2 балu - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
компетенцiТ, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;

Пiд час

]

кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi

-

бсш

в

обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас вимозi,
Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться кожним членом KoHKypcHoi KoMiciT
iндивiдуально. остаточною оцiцкою у балах за розв'язання ситуацiйного завданнJI с середне арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.
Кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання отримали середнiй бал 0.5 або нижче ВВажаЮтьСя
такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкУрсУ.
Пiдбиття пiдсумкiв тестування та вирiшення ситуацiйного завдання здiйсrтюеться шляхом ДоДаВаннЯ баЛiв За
тестування кандидатiв, догryщених до вирiшення ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення ситуацiйного
завданшI.

IIL Поезенmъцiл пеоспекmuвноzо планч розвumку

заt{Jлеiч зсtеальноt cepedHbo'l освimu

Кожен кандидат публiчно та вiдкрито презентуе державною мовою церспективниЙ план розвитку ЗаклаДУ
загальноi середньоi освiти. Виступ повинен тривати не бiльutе ] 5 хвuлuн,
Щля оцiнювання результату публiчноТ та вiдкритоi презентачii перспективного плану розвитку закJIаду
загшtьноi середньоi освiти використовуеться така система:

2 балu
освiти;

t

бсut

-

-

виставляеться кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи ЗакJIаДу

виставля€ться

кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освiти;

0 балiв - виставлясться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку Закладу освiти.

Визначення результатiв презентацii перспективного плацу розвитку закладу загальноi середньоi освiти

здiйсrпоеться кожним членом конкурсноi KoMiciI iндивiдуально, Остаточною оцiнкою у балах за презентаЦiЮ
персrrективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти е середне арифметичне значення iндивiдУальнИХ
оцiнок членiв конкурсноi KoMicii.
Кандидати, якi пiд час проведення публiчноТ та вiдкритоТ презентацii перспективного планУ роЗВиТкУ закладУ
загшtьноi середньоi освiти отримаJIи середнiй бал 0,5 qбо нuасче, вважаються такими, що не пройшли конкУрсниЙ
вiлбiр,
Загаrrьца кiлькiсть ба.тliв кандидата визначасться шляхом додавання балiв, виставлених кожному кандидату
за результатами оцiнювання знання законодавства, розв'язання ситуацiйного завдання та презентацii,
Рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, залежить вiд загальноi кiлькостi набраних ним балiв.
першим за рейтингом та перемох(цем конкурсу е кандидат, який набрав найбiльшу загаJIьну кiлькiсть балiв.
У разi набрання кандидатами однаковоi кiлькостi балiв визначеннrI переможця здiйсrшоеться вiдкритим
голосуванням членiв KoMicii. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у
визначеннi переможця е голос голови KoHKypcHoi KoMicii або заступника голови конкурсноi KoMicii (у разi вiдсутностi
голови KoHKypcHoi KoMiciT).
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Графiк проведення конкурс на зайняття вакантноi посади директора
ькоi областi
мlсько
гiмназiТ j\b 6
Пршлiтка
Захiд

Видання наказу про проведення конкурсу.

Пiдготовка листiв гrро
надання кандидатур
щя формування скпаду

Вiдповiдальнi
IBaHoBa

В.В.

IBaHoBa

В.В.

Захарова А.Г.

KoEKvDcHoT KoMiciT.

01,|0.202l

четвOр

Оприлюднення оголошення про проведення
конкурсу на сайтi MicbKoi ради, сайтi

департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi
ради

08.10.2021

п'ятниця

Оприлюднення оголошення про проведеншI
конкурсу на сайтi територiального вiллiлу
освiти Комунарського району та на сайтi
гiмназil льб
Початок подання та прийому документiв вiд
каrцидатiв на зайrrяття посади дLФектора

Пiдготовка листiв на
управлiння

Захарова А.Г.

внутрiшньоi полiтики,
преси Запорiзькоi
мiськоi ради та на
територiальний вiддiл
освiти Комунарського
району про
оприлюднення

оголоцення про
проведення конкурсу

Лагода Н.А.
Скляренко Ю.О.

Скляренко Ю.О.

3апорiзько1 гiмназiТ Nsб Запорiзькоi MicbKo1 ради

Запорiзькоi областi
09.10.2021
10.10.201

l|.10.202|

12.|0,202l
1з.10.201
14.10.2021
1 5.10.2021
16.10.201
17.10.2021
18.10.2021
19.10.201

с.убоmа

неdiля
понедшок

п'яmнuця
с.убоmа

неdiля
понедiлок
BiBTopoK
середа
четвер

22.|0,201.

п'ятниця

23.|0,202|

субота

24.10.2021

неDiля

25.10,202l
26,10,202l

понедlлок
вlвторок

21,10.201

середа
четвер

29.|0202l
30.10.2021
31.10.2021

01.11.20l

02.|1.202l
0з,|1,.202l

04,1|.202|

п'ятниця
субоmа
неdiля
понедшок
BlBTopoK
середа
четвер

09.11.201

п'ятниця
субоmа
неdiля
понедiлок
вlвторок

10.11.202l

середа

05.11.2021
06.11.201
07.1 1.2021

08.11.202l

Скляренко Ю.О.

BiBTopoK
середа
чеmвер

20,|0.202l
21.10,202l

28,|0.202|

Продовження подання та прийому
документiв вiд кандrцатЬ на зайняття посади
дLфектора Запорiзькоi гiмназii Jфб ЗапорiзькоI
мiськоi ради Запорiзькот областi

Закiнчення пDийомч докчментiв

Перевiрка поданих на конкурс документiв

Конкурсна
комiсiя

l1.1\.202l

четвер

12.11.2021

п'ятниця

|

*or*ypi-

Закiнчення перевiрки поданих,u
документiв.
Прийняття рiшенпя про

допушення/недопущення кандидатiв д0 уqастi

13.11.2021

gtбоmо

14,11.202I

неdiля
понедiлок

15.11.2021

Протокол

ЛЬ1

ItoHrcypcHa

засiдання конкурсноТ

комiсiя

KoMiciT

У конкУрсному вiдборi на зайняття BaKaHTHoi
Iосади дцректора Запорiзькоi гiмназii Nsб
запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi

IBaHoBa

В.В.

Захарова А.Г.

Лагода Н.д.
Скляренко Ю.О.
6.11.202
17.11.2021

BiBTopoK
середа

18.11.2021

четвер

|9.11.202l
20.11.2021
21.11.2021
22.11.2021

п'ятниця
субоmа
неdiля
понедiлок

2з.|1.202l

вlвторок

24.1I.2021 | середа

13.00

l

14.15

Лагода Н.д.

тт
дlw14l
чл ltчtrýурUного

ВlДООРУ

I етап конкурсу - письмове тестування.
UцlнюваншI та грийняття
рiшення про
ДОПУЩення/недопущення кандидатiв до
участi
у II етапi KoHKyDcv.
rr етап конкурсу - письмове вирiшенltя

сrгуацiйного завдання

Протокол
засiдання

ЛЬ2-I

К"*ур"*

конкурснот l koMici"

KoMicii

l

.

Оцiшовання.та прийняття
рiшення про

допJщення/недопущення каlцидатiв до
участi
У III етапi KoнKvncv

III етап к

15.00

презентацiя перспекти_вяого гшану

розвитку
запорiзькоi гiмназii Льб Запорiзiкоt'мiськоi

ради Запорiзькоi областi

Оцiнювання

та прийпяття рiшення про
результати публiчноi та вiдкритоi презентацiI
перспективного шIану
розвитку закпаду освiти.
IIцведення пЦсумкiв проведешш конкурсу
Еа
зайlиття BaKaHTHoi посади директора
Запорiзькоi гiмназii ЛЬб Запорiзькоi.'мiськоi
рали
Запорiзькоi областi

25.1|.202l
26,11,202l
27.11.2021
28.1 1.2021

29,11.202l

визначенпя

Пiдсумковий

протокол засiдання
конкурсноi KoMicii

пАпдмлфrtd

четвер

п'ятниця

оппr-r
IсoHIсvnov

I,9JJJ!Dlatttl

I, Il, lll

еТаПlВ

субоmа

IBaHoBa В.В.о
Захарова А.Г.

неOiпя

понедlлок

Признач
дцректора Запорiзькоi гiмназiТ Nsб ЗЬпорiзькоi

мiськоlради Запорiзькоi областi ,u

y*Jou"o.

ЕИМ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ

.

Щиректор

департаменту
освiти i науки
ЗапорiзькоТ

мiськоiради

