
протокол лъ 3

засiдання конкурсноi KoMiciT з шроведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади

директора Запорiзьrсоi загilrьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Np 32

та вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованОi ШКОЛИ I-III СТУПеНiВ Ns40 З

поглибленим вивченняй англiйсьttоi мови Запорiзьlсоi Micblcoi ради Запорiзькоi областi

м. Запорiжrкя

Склад KoнKypcнoi KoMicii:,

10.08.2021

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

та спорту Запорiзькоi MicbKoT ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради;

Полухiн Володимир Федорович - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,

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

СимакоВ .ЩениС олеговиЧ - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму

та спорту Запорiзькоi Micbkoi ради' депутат Запорiзькоi мiськоi ради;

,Щончик Юлiя днатолiiЪна - головний спецiа-пiст вiддiлу дошкiльноТ, загальноi середньоi,

спецiа-пiзОваноi освiтИ та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння

дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноТ, професiйноi та вищоi освiти ,Щепартаменту

освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

панченко Василь Олександрович - головний спецiа-lliст вiддiлу дошкiльноi, зага-пьнот

середньоi, спецiа_шiзованоi оiвiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв

уфавлirrня дошкiльнот, зага:lьноi середньоi, позашкiльноI, професiйнот та вищоi освiти

Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстраuii;

скляренко днастасiя BikTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiальноI та

""щоi 
освiти управлiння дошкiльноi, зага:lьноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та

виЩоi освiти ,Щепартаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноТ дерхrавноi адмiнiстраuii;

,.щубiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi районноi органiзацiт

Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни;

сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорiжжя Всеукраiнськоi

громадськоТ органiзацii <Дсоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;

ГузеватиЙ ДндрiЙ ЮрiйовиЧ - члеН громадсьКоi органiзацii кОб'сДнання керiвникiв закладiв

загальноi середньоi освiти територiальноi громади MicTa Запорilкяtя>.

Присутнi: ПанченкО В.О., ,,Щубiна М.В., Гузеватий д.ю., Сукач Н.П.

Вiдсутнi: ПенчуК I.Л., Симаков,Щ.О,, Полlхiн в.Ф.,,Щончик ю.д., Скляренко Д,В.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1.перевiрка професiйних компетентностей кандидатiв на зайняття вакантнот посади

л"р.пrорu Запорiiькоi загальноосвiтньот школи I-III ступенiв Jrlb 32 Запорiзькоi MicbKoT рали

заrrорiзuкоi областi та вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи 1-1Il

ступЬнiВ Ns40 з поглиблениМ вивченняМ англiйськОi мовИ ЗапорiзькОТ MicbKoi ради

запорiзькоi областi шляхом проведення письмового вирiшення ситуацiйного завдання,

2. Пиведення пiдсумкiв письмового вирiшення ситуацiйного завдання.



СЛУХАЛИ:
По першому питаннIо IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy, застуllника директора

департаменту - начальника вiддiлу органiзацiйноi та кадровоi роботи департамен"r.у освiти i
наукИ ЗапорiзькОТ MicbKoi ради, ,проiнформувала членiв конкурсноi rcoMicii, що
до другого етапу конкурсу допущено двох кандидатiв: остахтах Свiтлану IBaHiBHy та ГIискунову
Iрину Володимирiвну.

Акцентувала увагу членiв конкурсноi KoMiciT,
присутнi менше б членiв конкурсноi lcoMicii, що не дае

Що на засiданнi KoHttypcHoi KoMicii
мо)Itливостi проведення конкурсного

вiдборУ.
ЗАПРОПОНУВАЛА перенести

Голосували вiдкритим голосуванням:
(за)) - 4 (чотити)
(шроти) - 0 (нуль)
(утримались> -0 (нуль)

проведення другого етапу конкурсу на l 1,08.2021,

ВИРILlIИЛИ:
гIровести перевiрку професiйних комтепентностей кандидатiв на зайнятr,я tsакантIIих посад
директорiв Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nq 32 Запорiзькоi MicbKoi ради
ЗаПОРiЗЬltОi ОбЛаСТi Та Вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi -norr'I_IIIступенiв N9 40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови на 1 1.08.2021.

Голова конкурсноI KoMicii

Члени конкурсноI KoMicii
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