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засhанЕя KoнKypcнoi KoMiciI з проведення конкурсу на зайняття
вакантних посад директорiв закладiв загальпоi середньоi освiти
м. Запорilкжя
м.3апорirкжя

l7.11.2020

Склад KoнKypcнoi KoMicii:

Губiна Оксана Олександрiвна - член постiйноi KoMicii з питань освiти,
науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi Micbkoi
ради, депутат Запорiзькоi Micbkoi ради; голова
KoнKypcнoi KoMici[

зайцев В'ячеслав олексiйович * голова постiйноi ltoMiciT
з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi Micbrcoi
Запорiзьrсот
MicbkoT радиi
ради,депутат

ПолухiН ВолодимИр ФедороВич - члеН постiйноi KoMicii з питанЬ
освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоiради,
депутат Запорiзькоi MicbKoT ради;
Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начаJIьника вiддiлу
дошкiльноi, загальноi середньоI,
професiйноi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних
центрiв управлiння
дошкiльноТ, загальноi середньоТ, позашкiльноi, професiйноi Ta'ur*o'
освiти !епартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноi дерхсавноi адмiнiсiрацii;

ЛисогоР Свiтлана Леонiдiвна - начальниК вiддiлУ взасмодiТ
з органами мiсцевого
самоврядування, монiторингу та позапланового контролю
управлiння Щержавноi служби
якостi освiти
у Запорiзькiй областi;

Щипрiанова Свiтлана ГеоргiiЪна - головний спецiалiст вiддiлу взаемодii з
органами мiсцевого
самоврядУвання, монiторингу та позапланового контролю
управлiння Щерх<авноТ слухtби
якостi освiти у Запорiзькiй областi;

Щубiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi
районноi органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи;
Сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку
м. Запорilкжя Всеукраiнськоi громадськоТ
органiзацii <Асоцiацiя працiвниltiв дошкiльноiЪсвiти>
;

ГузеватиЙ АндрiЙ ЮрiйовиЧ - LIлеН громадськоi
органiзацiТ <Об'сднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоi освiти територiальноi громадr
ri.ru Запорirкжя>.
Присутнi:
Вiдсутнi:
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ПОРЯДОК [ЕННИЙ:
1, [Iроведення перевiрки професiйних компетентностей
претендентiв на зайняття посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III
ступенiв лъtOЗ Запорiзькоi MicbKoi
ради
запорiзькоi областi та директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу J\lb42
MicbKoi РаДИ ЗаПОРiЗЬКОi облаЪтi .nn*onn письмового
вирiшення ситуацiйного
3#;Т"i
2, Пiдведення пiдсумкiв перевiрки професiйних
компетентностей та визначення
учасникiв
- ПУбЛiЧНОi Та

ТРеТЬОГО еТаПУ КОНКУРСУ

закладу загальноТ середньоТ освiти.

ВiДКРИТОI презентацii

персп.пrЙо.о плану розвитку

СЛУХАЛИ:
Губiну О.О., голову Ko'Kypc'oi KoMicii, яка наголосила,
що з урахуванням епiдемiчноi
ситуацiТ, конкурсна комiсiя та
учасники конкурсу працIоють в умовах дii карантину i повиннi

дотримуватись Bcix вимог (застосування iндивiдуальних засобiв захисту та дотримання
дистанцii).
ГIРОiНфОРМУВаЛа Ч-ГtеНiВ КОНкУрсноi KoMiciT,
що за результатами проведення письмOвого

тестування (протокол J\Ъ2 засiдання конкурсноi KoMiciT вiд 16.11,2010)
Ло друрого етапу
конкурсу - rrеревiрки професiйних компетентностей кандидатiв на зайня,гтя вакантних
посад
директорiв закладiв загальнот середньоi освiти шляхом письмового вирiшення ситуацiйного
завдання - допуIцено 3 учасника конкурсу,
Голова KoнKypcнoi rcoMiciT акцентувала
увагу на тому, що розв'язання ситуацiйних
завдань проводиться з метою з'ясування спромоlсностi кандидатiв використовувати
своi
знання та досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв lпляхом оцiнки вiдповiдностi
професiйноi компетентностi та професiйних знань кандидата встанOвленим
вимогам, зокрема
FIa знання спецiального законодавства,
що пов'язанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi
директора закладу загальноi середньоi освiти.
запропонувала обрати секретаря конкурсноi koMicii.
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zголосували:

яКий запропонував обрати секретарем конкурснот KoMiciT

(за) (проти) (утримались) ВИРIШИЛИ:
Секретарем конкурсноi KoMicii обрати

ВИСТУПИВ:
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,5.D,
, секретар конкурсноi KoMicii, який нагадав процедуру проведення
перевlркИ професlйНих компеТентностей кандидатiв на зайняття вакантних
посад директорiв
закладiВ зага,пьноТ середньоi освiти. ЗвернуВ
ситуацiйне завдання

, ,,,

вирiшу.ri""
увагу, що
письмово державною мовою
бiлqш.е
30
Кандидат
обирас
присутностi
}свилиц.
членiв
у
.*r.. че
конкурсноI KoMicii один iз
П Дtzzurl запропонованих BapiaHTiB ситуацiйних завдань.
запропонував перейти до проведення перевiрки професiйних компетентностей
)

кандидатiв.

Кандидати на зайняття вакантноТ посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньот
школи I-III ступенiв J\b103 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi обра-гlи наступнi
варiанти ситуацiйних завдань:
Ганзуленко Валентина Петрiвна - Ns Л
Сулiма Iрина Сергiiвна NьJ
кандидат на зайняття вакантноi посади директора Запорiзького навчально-виховного
комплексу Nъ 42 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi Пъливанrок оксана
Миколаiвна
обрала BapiaHT Nр _1 ситуачiйного завдання.
.

проведення письмового вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюсться згiдно iз

затвердженим у Пололtеннi порялком.

пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове вирiшення ситуацiйного завдаFIня, члени
конкурсноi KoMicii приступили до оцiнювання письмових вiдповiдей Bcix
уrасникiв конкурсу,
Голова KoнKypcнoi KoMicii Губiна о.о. нагадала членам конкурсноi KoMicii критерii

оцiнювання письмоВого вирiшення ситуацiйного завдання. Звернула yuu.y,
що за оцiнювання
професiйних компетентностей кандидатiв на зайняття вакантних посад
директорiв закладiв
загальноi середньоi освiти за результатами розв'язання ситуацiйного завдання за кожнок)
окремоЮ вимогоЮ виставляIоться бали вiд 0 до 2:
2 балu - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi, та якi виявили
глибокi знання, умiння, компетенцii, необхiднi для ефективного виконання посадових
обов'язкiв;
] бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi. мiнiмально
достатньомУ для виконання посадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi.

визначення результатiв розвоязання ситуацiйних завдаrrь здiйснюеться кожним tlленом
конкурсноi KoMicii iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за
розв'язання ситуацiйного
завдання е середне арифметичне значоння iндивiдуtшьних оцiЕок членiв конкурснOi
koMicii.
Кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання отримЕIли середнiй
бал 0,5
або нuсюче вважаються такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидати не
допускаються до
третього етапу коIIкурсу.

Пiсля закiнчення оцiнювання членами конкурсноi KoMicii письмового вирiшення
ситуацiйного завданIuI кожного rIасника конкурсу секретар конкурсноi koMicii
.1.?: ,u ,/ ,.5.0, здiйснюе пiдрахунок середнього арифметичного значення iндивiдуальних

оцiнок членiв KoнKypcнoi KoMicii та заносить до екзап{енацitноi вiдомостi середнiй бал:-

СЛУХАЛИ:
_ ПО ДРУГОМУ

ГУбiну О.О., голову .KoнKypcнoi KoMicii, яка
пiдвестИ пiдсупlкИ письмовоГо вирiшеНня ситуаЦiйногО завданнЯ та
ПИТtlННЮ

запропонувЕrла
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третього етапу коЕкурсу - публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективIIого
плану розвитку
закладу загальноi середньоi освiти.
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, секретар конкурсноi KoMicii, який оголосив результати перевiрки рiвня
професiйних компетентностей кандидатiв на зайняття вакантних посад
директорiв закладiв
загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя.
кандидати на зйняття вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
шкопи I-III ступенiв Ns 103 Запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзiкоi областi отримали TaKi бали за
письмове вирiшення ситуацiйного завдання:
Ганзуленко Валентина Петрiвна - /слоtо /,
е2r,r"й
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Сулiма Iрина СергiТвна ',6_3
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КаНДИДаТ На ЗайНЯТТЯ ВаКантноi.rо.Й, 'лr{"*{ор,чЭапорiзького навч'льно-виховного
комплексу J\ъ 42 Запорiзькот мiськоi ради Запорiзькоi областi Пьливанюк оксана
Микола1
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вiд 1до 2 балiв - /
вiд0до 1балузапропонував допустити до третього етапу конкурсу
Поливанюк о.М.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
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ВИРIШИЛИ:
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ri"д{rня набрали:

Ганзуленко В.П., Сулiму I.C.,
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що третього етапу конкурсу - публiчноi та вiдкритоi презентацiт перспективного плану
р+виткУ закладУ загальноi середньоi освiтИ - допускаЮться 3
{,пРц) Учасника конкурсу:
-т,,,, l_" ., .::--G-T,
Jап? ц"./ erl rо JJ.JI __ L',r.rr, _l,, n .ir

Голова конкурсноТ KoMicii
Члени коЕкурсноi KoMicii

В.О. Зайцев
В.Ф. Полухiн

.$Субота

.Л. Лисогор

С.Г. Щипрiанова
М.В..Щубiна
Н.П. Сукач
Гузеватий

