ПРQТОКОЛ ЛЪ 1
засiдання конкурсноi KoMicii з проведеЕня конкурсу на зайнятгя BaKaHTHoi посади
дироктора Запорiзькоi спецiапiзованоi школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибленицr вивченням
англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi обпастi,
цо наJIе}кить до KOMyHФIbHoi власностi територiаrrьноТ громади MicTa Запорiжжя.
20.07.202|

м. Запорiжжя

Склад KoHKypcHoi lcoMicii:

Пенчуlt IHHa Леонiдiвна - голова постiйноТ KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму
та спорту Запорiзькоi MicbKoT ради, депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT ради;

Полухiн Володимир Федорович - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoT ради, депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради,,
Симаков ,Щенис Олегович - член постiйноТ KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму
та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради;

IОлiя АнатолiiЪна - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, зага-пьноТ середньоi,
спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння
дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти ,Щепартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
,Щончик

Панченко Василь Олександрович - головний спецiа;riст вiддiлу дошкiльноi, зага:lьноi
середньоi, спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв
управлiння дошкiльноi, загальноi середньот, позашкiльнот, професiйноi та вищоi освiти
!епартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноТ адмiнiстрацii;
Скляренко Анастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiа_пьноi та
вищоi освiти управлiння дошкiльноТ, зага:lьноi середньоТ, позашкiльноi, професiйноi та
вищоi освiти ,Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

!убiна Микола Володимирович - заступник голови
Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни;

Сукач Наталя Петрiвна

-

ItoMyHapcbKoi районноi органiзацii

голова мiсцевого осередку

м.

Запорiяtхrя Всеукраiнськоi

громадськоi органiзацii кАсоцiацiя працiвникiв дошкiльноТ освiти>;
Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацii <Об'еднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоТ освiти територiальноТ громади MicTa Запорiяtlкя>.

Присутнi: 6 (шiсть) осiб

Вiдсутнi: Пенчук I.Л., Симаков,Щ.О., Панченко В.О.
ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про роботу конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу на зайнятгя вакантноТ посади

керiвника.
2. Перевiрка поданих документiв вiд претендентiв на зайнятгя вакантноi посади директора
Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Nq 40 з поглибленим вивченням англiйськоТ
мови ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi областi.
3, Про результати перевiрки rrоданих документiв вiд претендентiв на зайнятгя вакантноi
посади директора Запорiзькоi спецiатriзованоi школи I-III ступенiв Jф 40 з поглибленим
вивченням англiйськоТ мови Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi.

СЛУХАЛИ:
_
По першому питанню Iвапову Вiкторiю BiKTopiBHy, заступника директора депФтtlп{енту
освiти i. науки
n u"mri"r*a вiддiлу органiзацiйноi ia кадровоТ роботи ДеПаРТаN.IеНТу

запорiзькоi MicbKoi рЙ, яка проiнформуваJIt[ членiв конкУрСНОi КОПЛiСii, ЩО ВiДПОВiДНО ДО
,rЫi З9 Закону УкраiЪи кПрЬ повну загаIIьну середню ocBiTy), на виконання рiшення
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.о5,2020 м 35 <Про затвердження Положення про конкурс на
,о.ф керiвника .u*падУ загапьноi середньоi освiти KoMyяaJIbHoi власностi рриlорiаrrьноi
.роrчд" *i.ru ЗапорiжжЯ), наказУ депiртаlrленту освiтИ i науки Запорiзькоi MicbKoi ради вiд
|-4,06.202t Ns 252 к/тр <Про проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHQT посади директора
запорiзькоi спецiа.тriзо"u"оi'ш*Ъп" I-III ступенiв М 40 з поглибЛеНИМ ВИВЧеННЯМ аНГЛiЙСЬКОi
*о", Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi> в перiол з 16.06.2021 по 15.07.2021
здiйснювався прийом документiв вiд кандидатiв на зайняття вакантноi посади директора
Запорiзькоi сп"цiаrrirованоi шкопи I-III ступенiв NЬ 40 з поглибленим вивченням англiйськоi
мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.
Умови yracTi у KoнKypci бупи оприлюдненi 15 червця 2021 року на офiцiйних сайтах
3апорiзькоi Micbkoi ради' департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbkoT ради,
териiорiатlьного вiддiry освiти Хортицького району депарmIчIенту освiти i науки Запорiзькоi
rпriъькоi ради, Запорiзькоi спецiапiзованоi школи ЬIII ступенiв м 40 з поглибленим
вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi рали ЗапорiзькОi ОбЛаСТi.
конкурсна комiсiя сформована у кiлькостi 9 осiб вiдповiдно До п. 9 Положення про
конкурс Еа посаду керiвнйка закладу загатrьноi середньот освiти комунtшьноi впасностi
територiаlrьноi гроплади MicTa Запорiжжя та затверджена нака3ом департаIчIенту освiти i науки
ЗJпорiiькоi MicbKoi рали вiл 01.07.202| Jф295 rdTp <Про затворджеfiня скJIаду конкурсноi
KoMicii з проведення конкурсу ца зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибпеним вивченням англiйськоi мови
Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi обпастi>.
ЗдПРОПОНУВДЛА для подtшьшоi роботи обрати голову KoнKypcrroi KoMicii та
секретаря.

ВИСТУПИВ:
Щубiна

м.в, який

запропонував обрати головою конкурсЕоi KoMicii Полуr<iна
Володимира Фелоровича, секретарем KoнKypcнoi KoMicii - Гузеватого Андрiя Юрiйовича.
Голосувапи вiдкритим голосуванням:
(зa>) - 6 (шiсть)
(проти) - 0 (нуль)
(утримались> - 0 (нуль)
ВИРIШИЛИ:
Обрати головою конкурсноi KoMicii Полухiна Володимира Федоровича, секретарем
конкурсноi KoMicii - Гузеватого Андрiя Юрiйовича.
По другому питанню

СЛУХАЛИ:

Голову KoHKypcHoi KoMicii Полухiна В.Ф.о який повiдомив, що для yracTi у KoHKypci
на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi спецiаrriзованоi шкопи I-III ступенiв Ns40
з поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi
кандидати повиннi бупи подати докуIиенти, зазначеIIi у п.10 Положення про коЕкурс на
посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти KoMyHaJIbHoi власностi територiальноi
громади MicTa Запорiжжя:
_ заrIву про
rrасть у KoнKypci з наданням згоди на обробку персонzlJIьних даних вiдповiдно до
Закону Украiни <Про захист персонtlJIьних дЕlнихD;
- автобiографiю таlабо р9зюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiю паспорта громадянина Украiниi
_ копiю докумеfiта про вищу ocBiTy (з додатком,Iцо е його невiд'емною частиною) не нижче
освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);
- документо що пiдтверджуе вiльне володiння державною мовою;
_копiю трудовоi кникки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж педагогiчноi
(науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на день ik подання;
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;

довiдку про проходження попереднього (перiодичного) психiатричнОГО
- плотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.
-

ОГПЯДУ;

/{ля участi у KoHKypci на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III стугlенiв j\Ъ 40 з поглибленим вивченням англiйськоТ мови
ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi подано документи вiд одног0 КанДиДаТа ПИСКУНОВОi iрини Володимирiвни,
Пискунова I.B. мае повну вишIу ocBiTy, закiнчила у 1985 роцi Запорiзький дерлtавний
педагогi.tний iнститут за спецiальнiстlо кВчитель англiйськоi i нiмецькоТ мов> (диплом з
вiдзнакою), Працlовала на посадах уLIителя англiйськоi i нiмецьltоi мов та заступника
директора з науково-методичноТ роботи Якимiвськоi гiмназii (з 20lЗ року - навчально-

виховний комплекс <Якимiвська гiмназiя> Якимiвськоi районноi ради ЗапорiзькоI областi). З
2015 року працюе на посадi директора Запорiзькоi спецiа_lliзованоi школи I-III ступенiв Ns 40
з поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi. на
умовах укладеного строItового трудового договору, який закiнчусться 15.08.2021. CTarK
педагогiчноi роботи 28 poKiB. Мас квалiфiкацiйну категорiю <спецiалiст вищоi категорii> та
педагогiчне званFIя <Вчитель-методист), звання кВiдмiнник освiти Украiни>.
Пискунова I.B. двiчi переможець регiональноi мiхсурядовоi програми <УкраТнськоамерикансьrti премiТ за досягнення у викладаннi>, переможець Украiнсько-АмериканськоТ
програми <ПартIлери в ocBiTi>, лауреат обласноТ педагогiчноТ премiТ, лауреат Vi обласного
конкурсу кГосподиt{я cBoгo Kpalo).
Комiсiя приступае до вивtIення поданих на конкурс документiв,

СЛУХАЛИ:
По третьому питаннIо голову конкурсноi KoMiciT

fuчrэr'rа Я ф

, як,ий
конкурс1
на
поданих
пlдвести пlдсумки перевlрки документlв,
запропонував
для учасT1 у
зайняття вакантноi посади директора ЗапорiзькоТ спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Ns 40 з
поглибленим вивченням англiйськоТ мови ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi.

ВИСТУПИВ:

lHa Л,Й . ,

член KoнKypcнoi tcoMicii, який повiдомив, що на пiдставi
вивчення пбданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що документи.
Пискуновоi Iрини Володимирiвни вiдповiдаrоть yMoBztM конкурсу. Запропонував допустити
Пискунову I.B. до yracTi у KoнKypci на зайняття вакантноi посади директораЗапорiзькоi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв J\Ъ40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi.
Голосували вiдкритим голосуваI]}Iям
(за)) :

(проти)- 0 /Ha.eol
(утримали

"*:'jlТ;L

ВИРIШИЛИ:

Пискунову Iрину Володимирiвну до участi у KoнKypci на зайнятгя BaKaHTHoi
посади директора Запорiзькоi спецiа_гriзованоi школи I-III ступенiв JtlЪ 40 з поглибленим
1..Щопустити

вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.
2.Оприлюднити на офiцiйному сайтi ЗапорiзькоТ MicbKoi ради перелiк осiб, допущених до
конкурсному вiдборi на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi
участi
спецiалiзованоi школи I-III ступенiв
40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi (п.11 Положення про конкурс на посаду
керiвника закладу загальноi середньоi освiти комунальноi власностi територiальноi громади
MicTa Запорiжжя).
Голова KoнKypcнoi KoMicii
Члени конкурсноТ KoMicii

у

М

Додаток до протоколу Ml
засiдання r<oHKypcHoT ком iciT
вiд 20.07.202l

ПерелiК ОСiб, д9цУщениХ до участi у KoнKypci на зайняття вакантноi посади
д"р"*rорu Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Jtfs 40 з поглибленим
вивченням англiйськоI мови Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi

1.

Пискунова Iрина Володимирiвна

