
ПIДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
засiдання 11ogkypcнoi koMicii з проведення конкурсу ша зайнятгя вакантноi посади

директора Запорiзькоi загадьноосвiтньоi цколи I-III ступелriв ЛЬ З2 тавакаtlтНОТ ПОСаДИ

директора запорiзькоi спецiалiзованоi школи ЬIII ступенiв NР40 З гIOГJIИбЛеНИI\{ ВИВЧеННЯМ

англiйськоi плови Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi

м. Запорiясяся

Склад KoнKypcнoi KoMicii:

Присутнi:
Вiдсугнi:

Пенчук IHHa Леонiдiвна - голова постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму

та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради;

Полухiн Володимир Федорович - член постiйноТ KoMiciT з питань освiти, науки, культури,

туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради;

Симаков ,Щенис олегович - член постiйноi KoMiciT з питань освiти, науки, культури, туризму

та спорту запорiзькоi Micbkoi ради, депутат запорiзькоi Micbkoi ради;

,Щончик Юлiя днатолiiвна - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноТ, зага-пьноi середньоi,

спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних uентрiв управлiння
дошкiльноТ, зага-пьноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоТ освiти ,Щепартаменту

освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ;

панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльнот, загальнот

середньоi, спецiалiзованоi оiвiти та з trитань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв

управлiння дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльнот, професiйноi та вищоi освiти

ЩеЪартаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноi дерхсавноi адмiнiстрацiТ;

скляренко днастасiя BikTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльнот, спецiальноi та

u"щот освiти управлiння дошкiльноi, зага:lьноi середньоi, позашкiльноi, професiйнот та

вищоi освiти,Щепартаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii;

,Щубiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi районноТ органiзаuiТ

Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни;

сукач Ната-шя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорiжrrся Всеукраiнськот

громадськоi органiзацii <Дсоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;

Гузеватий Дндрiй Юрiйович - члеЕ громадськоi органiзашii <Об'еднання

заiальноi середньоi освiти територiа.тlьноi громади MicTa Запорiжжя>.

12.08.2021

керiвникiв закладiв

осiб
/r2 // ,

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

,а

Пiдведення пiдсумкiв конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi

загальноосвiтньоТ шкоJIи I-III ступенiв Ns 32 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi та

вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоI школи I-III ступенiв J\Ъ 40 з

поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

Визначення перемоя(цiв конкурсу.



СЛУХАЛИ:
Голову конкyрсноi rcoMicii, Пенчук I.Л., яка повiдомила, [цо конкурс на зайняття

вакантноТ посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi I-tlколи I-III ступенiв N9З2

Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi та BaKaEITHoT посади директора Запорiзькоi

спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Ng 40 з поглибленим вивченням англiйськоТ мови

Запорiзькоi MicbKoi ради Загlорiзькоi областi проводився вiдповiдно до cTaTTi З9 ЗакоrrУ

Украiни uПро повну загальну середню ocBiTy>, Пололtення про конкурс на посаду керiвника
закладу загальноТ середньоi освiти комунальноi власностi територiальноТ громади MicT,a

Запорiжrкя, затвердженого рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.05.2020 Ns 35, на
виконання наказiв департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради вiд |4.06.2021
JФ251к/тр кПро проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора ЗапорiзькоТ
загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв NsЗ2 Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi> та
наказу департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoI ради вiд 1,4,06.2021Jф 252 к/тр кПро
проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiа_пiзованоТ

школи I-III ступенiв Jф 40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi

ради ЗапорiзькоТ областi>.
ItoHKypc проводився в три етапи:

I етап - проведення письмового тестування на знання законодавства Украiни у сферi
загальноi освiти;
II етап - перевiрка професiйних компетентностей шляхом вирiшення ситуацiйного завдання;
III етап - проведення публiчноi та вiдrсритоI презентацii перспективного плану розвитку
закпаду загальноi середньоi освiти.

Проведення Bcix етапiв конкурсу здiйснювалось згiдно iз порядком, затвердженим у
Положеннi про конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти комуна-пьноi
власностi територiальноi громади MicTa Запорiжlкя.

Результати проведення письмового тестування на знання законодавства Украiни у
сферi загальноi освiти затвердженi рiшенням конкурсноi KoMicii вiд 09.08.2021 (протокол
N92).

Результати проведення перевiрка професiйних компетентностей шляхом вирiшення
ситуацiйного завдання та результати проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii
перспективних rrланiв розвитку Запорiзькоi зага:tьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns32
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi та Запорiзькоi спецiа-гliзованоi школи I-III
ступенiв JЮ 40 з поглибленим вивченням англiйськоТ мови Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi затвердженi рiшенням конкурсноi KoMiciT вiд l1,08.2021 (протокол J\Ъ4).

Оцiнювання письмового тестування, вирiшення ситуачiйного завдання, публiчноТ та
вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку закладiв загальноi середньоi освiти
здiйснювалось згiдно iз затвердхtеними критерiями. ,/7 ,4 z>-,

Запропонував обрати секретарем конкурсноi KoMicii t',/zЪZ:dl-.%€ &Й4ерейти
до визначення загальноi кiлькостi балiв, набраних кожним кандидатом.
Голосув а_п уiлкритим голо суванням :

(за)) - ,|
<nporro-!_
(утримаJIись>> - F,
ВИРIШИЛИ:

Обрати секретарем конкурсноI
пiдрахункiв загальноi кiлькостi балiв та визначення перемохtцiв конкурсу.

Члени конкурсноi KoMicii приступили до визначення загаJIьноi кiлькостi балiв кожного
претендента, виставлених за письмове тестування, письмове вирiшення ситуацiйного
завдання та проведення публiчноi презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти.

Секретар конкурсноi KoMiciT заносить до екзаменацiйноi вiдомостi загальний бал
кожного претендента.
СЛУХАЛИ:

Голову конкурсноi KoMicii Пенчук I.Л., яка оголосила результати конкурсу
(е кз амен ацiйн а в id ол,t i с mь D о d аеmь ся).

На пiдставi поданих документiв, результатiв письмового тестування, письмового
вирiшення ситуацiйного завдання та проведення публiчноТ презентацii перспективного плану

KoMicii ф, перейти до



вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi пIколи I-III ступенiв jф32

ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi областi та Пискунову Iрину Володимирiвну
переможцем конкурсу на зайняття вакантноТ посади диреItтора ЗапорiзькоI спецiалiзованоТ
школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi

ради Запорiзькоi областi.
Запропонува.ла рекомендувати департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT рали

призначити переможцiв конкурсу на посади директорiв вiдповiдних закладiв загальноТ
середньоi освiти м. Запорiхсжя як таких, що пройшли за конкурсом.
Голо сув ал тlдsлкритим голо суванням :

(за)) - t
unpor"r, - _ С__
(yтримались) - /)_
ВИРIШИЛИ:
Рекомендувати департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради:
1.1 призначити Остах Свiтлану IBaHiBHy на вакантну посаду директора ЗапорiзькоТ
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф32 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi;
1.2 призначити Пискунову Iрину Володимирiвну на вакантну посаду директора ЗапорiзькоТ
спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi;
1.3 згiдно з п.4, п. 16 Полоlltення про конкурс на посаду керiвника закладу загальноТ
середньоi освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжrкя укласти
cTpoKoBi труловi договори з Остах C.I. та Пискуновою I.B. на перiод э 1б.08.2021 по
|5.08.2027.
1,4 оприлюднити результати проведення конкурсу на зайнятгя вакантноi посади директора
Запорiзькоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф32 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
та зайнятгя BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi спецiа.пiзованоi школи I-III ступенiв Jф40
з поглиблеЕим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi на
офiцiйному сайтi ЗапорiзькоТ MicbKoi радLhта сайтах вiдповiдних закладiв освiти.офiцiйному сайтi ЗапорiзькоТ MicbKoi радLrта сайтах вiдповiдних закладiв освiти.

>",-[r
Голова конкурсноТ KoMiciT ,rЦ I.Л. Пенчука ,.)
Члени конкурсноi KoMicii Ш|'r- Д.О, Симаков

В.Ф. Полухiн
Ю.А. .Щончик
В.о. Панченко
А.В. Скляренко

.В.,Щубiна

.П. Сукач
А.Ю. Гузеватий



Щопаток 1

до пiдсумкового протоколу
вiд l2.08.2021

ЕКЗАМЕНАЦIЙНА ВIДОМIСТЬ

проведення письмового тестування, вирiшення ситуаuiйного завдання, гryблiчноI i вiлкритоТ презенташiТ

перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти
комунальноi в.пасностiтериторiальноТ громади MicTa Запорiжlкя

Назва закладу
загальноi середньоi

освiти

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
кандидата

Середнiй
бал за

письмове
тестування

Номер
BapiaHTa

ситуацiйного
завдання

Серелнiй бал
за письмове
вирiшення

ситуацiйного
завдання

uереднlи оал
за публiчну i

вiдкриту
презентацiю,

надання
вiдповiдей на

питаFI}UI

Запорiзька
загшtьноосвiтня

школа I-III ступенiв
ЛЬ З2 Запорiзькоi

MicbKoT ради

остах
Свiтлана
IBaHiBHa

Запорiзька
спецiалiзована школа
I-III ступенiв Ns40 за

поглибленим
вивченням

англiйськоI мови
Запорiзькоi MicbKoi

ради Запорiзькоi
областi

Пискунова
Iрина

Володимирiвна ц9

Голова конкурсноi KoMicii

Члени KoнKypcнoi KoMicii

Пенчук

,Щ.О. Симаков
Ф. Полухiн

Ю.А.,Щончик
о. Панченко

А.В. Скляренко
М.В. Щубiна

.П. Сукач
Гузеватий



Додаток 2

до пiдсуп,tкового протоколу
вiд l2.0B.202 l

список переможцiв конкурсу на зайняття вакантних посад директорiв закладiв загальнот
СеРеДНЬОi ОСвiти комунальноi власностi територiальноТ громади MicTa Запорiжrкя

остах Свiтлана IBaHiBHa - переможець конкурсу на зайняття вакантноi посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ цIколи I-III
ступенiв J\Ъ32 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
областi

Пискунова Iрина Володимирiвна - переможець конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
диреI<тора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступенiв
J\Ъ40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови
Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi

Голова KoнKypcнoi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii

Д.О. Симаков

I.Л. Пенчук
.ь В.Ф. Полухiн

Ю.А.,Щончик
В.о. Панченко
А.В. Скляронко
М.В.,Щубiна
Н.П. Сукач
А.Ю. Гузеватий


