протокол.}{ь 2
засiдання конкурсноi KoMicii з lrроведення конкурсу на зайняття вакантноi посаДи
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв NЬ 32 та вакантноТ посали
директора Запорiзькоi спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв Ns40 з поглибленим вивченняl\4
англiйськоi мови Запорiзькоi Micbrcoi ради Запорiзькоi областi,
що належить до кому}Iалыtоi власностi територiа_lrьноi громади MicTa Запорilкх<я

м.

Запорiжжя

09.08.2021

Склад KoнKypcнoi KoMicii:
Пенчук IHHa Леонiдiвна - голова постiйноТ KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму
та спорту ЗапорiзькоТ 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 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
Щончик Юлiя АнатолiIвна - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоТ,
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 адмiнiстрацiТ;

Панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi
середньоi, спецiа-lliзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв
управлiння дошкiльноi, загальноi середньоТ, позашкiльноТ, професiйноТ та виtllоТ освiти
.Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi дерхсавноi адмiнiстрацii;

Скляренко Анастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноТ, спецiа-гtьноТ та
вищоi освiти управлiння дошкiльноi, загальноi середньоI, позашкiльноi, професiйноi та
вищоi освiти,Щепартаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноi державноТ адмiнiстрачiТ;

!убiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi районноi
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраIни;

органiзацii

-

голова мiсцевого 0середку м. Запорitкхtя ВсеукраiнськоТ
Сукач Ната_пя Петрiвна
громадськоi органiзацii кАсоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;
Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацiТ <Об'еднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоi освiти територiальноТ громади MicTa Запорiжжя>.

Присутнi: 6 (шiсть) осiб
Вiдсутнi: Полухiн В.Ф.,,Щончик Ю.А., Скляренко А.В.
ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Проведення письмового тестування на знання законодавства УкраТни у сферi загальноi
середньоi освiти кандидатiв на зайняття BaKaHTHoi посад директора Запорiзькоi
загсulьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Jtlb З2 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi
Остах C.I. та вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв
]ф40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ
областi.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового тестування.
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ВИСТУПИВ:
KoMicii ПЕНЧУК
Гузеватий д.ю., який запропонував обрати головою конкурсноi

ЛеонiдiвнУ, секретарем конкурсноi KoMicii Голосували вiдкритим голосуванням:
((за)
6 (шiсть)
(проти) - 0 (нуль)
(утримались> - 0 (нуль)

сукдЧ

IHHy

Наталю Петрiвну.
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ВИРIШИЛИ:
KoMiciT Обрати головою конкурсноi KoMicii Пенчук I.Л., секретарем конкурсноТ
Сукач Н.П.
ВИСТУПИЛА:
I етапу
Голова конкурсноi KoMicii ПЕнчук I.Л., яка нагадала процедуру проведення
середньоi освiти,
конкурсу - тестування на знання .uпоrЬдu"ства Украiни у сферi загальноi
перелiку
загального
Тестування складаеться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз
вiд 19.05.2020 Ns654, що
питань, затвердх(еного наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
мiстить 200 питань.

iз яких с
Itожне тестове завдання передбачас чотири варiанти вiдповiдей, лише один
правильним.
Тестування проходить письмово не бiльцlе б0 хвuлuн у присутностi членiв koMicii,
та
Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка
виставляються бали, а саме:
2 балч_ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань;
кандидатам, якi вiдповiли правильно на 2\-!0 тестових завдань;
-1
кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-20 тестових завдань,
0 балiв
Кандидати, якi пiд час TecTyBu""" оrрrмали 0 балiв не допускаються до вирiшення
письмового ситуацiйного завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс,
запропонувала перейти до проведення письмового тестування.
Проведення письмового тестування здiйснюсться згiдно iз затвердя<еним у Положеннi
порядком.
пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове тестування, члени конкурсноТ KoMiciT
приступили до оцiнюванЕя вiдповiдей остах C.I. та Пискуновоi I.B.
секретар конкурсноi koMicii Сукач н.п. заносить до екзаменацlйноl вlдомостl

бй-

-

кiлькiсть набраних конкурсантами балiв.

СЛУХАЛИ:

оголосила результати
По другому питанню голову конкурсноi KoMicii Пенчуlс I.Л., яка
I етапУ конкурсУ письмоВого тестуВання на знання законодавства у сферi загальноТ
середньоi освiти.
кандидат на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi зага,,tьноосвlтньоl
Свiтлана
школи I-III ступенiв Nsз2 Запорiзькот мiськоi ради Заlrорiзьrсот областi остах
вiдповiдей),
(
IBaHiBHa отримала за письмоВе тестуваНъlя2 бали 45 правилЬних
кандидат на зайнятгя вакантноi посади директора Запорiзькот спецiалiзованот школи
MicbKoT ради
I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченням англiйськоТ мови ЗапорiзькоТ
бали
запорiйкоi областi Пискунова Iрина Володимирiвна отримала за письмове тестування2
( 48 правильних вiдповiдей).
Внесла пропозицiю до11устити остах Свiтлану IBaHiBHy та Пискунову Iрину
володимирiвну до II етапу конкурсу (письмового вирirшення СИТУаuiЙНОГО ЗаВДаННЯ),
Голосували вiдкритим голосуванням:
((за>> - 6 (шiсть)
(проти) - 0 (нуль)
(утримались> - 0 (нуль)

-

ВИРIШИЛИ:
1. .Щопустити остах Свiтлану IBaHiBHy, кандидата на зайняття вакантно1 посади
NsЗ2 Запорiзьrсоi MicbKoT рали
д"р"*rорu ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
ситуацiйного завдання),
Зurrорi.uпОi областi до II етапу конкурсу (письмового вирiшення
який вiдбудеться 1 0.08.202 1.
2. ,Щопустити Пискунову Iрину Володимирiвну, кандидата на зайняття вакантноi
з поглибленим
посади директора Запорiзiкоi спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв Ns 40
областi, до II етапу
вивченняN,L u*rrrriй."поТ мови ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi
10,08,2021,
конкурсу (письмового вирiшення сиiуацiйного завдання), який вiдбудеться
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Члени KoнKypcнoi KoMicii

Ц

В.Ф. Полухiн
Ю.А.,Щончик
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