ПРОТОКОЛ № З
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
директора Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради

м. Запоріжжя

28.12.2021

Склад конкурсної комісії:

Голова конкурсної комісії
ПЕНЧУК Інна - голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та
.спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Секретар конкурсної комісії
СИМАКОВ Денис - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та

спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;
Члени конкурсної комісії:

ПОЛУХІН Володимир - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму
та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;
СУБОТА Галина - заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої,
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

ДОНЧИК Юлія - головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої,
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;
КОРНІЄНКО Геннадій - головний спеціаліст відділу позашкільної, спеціальної та вищої
освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої
освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

ДУБІНА Микола - заступник голови Комунарської районної організації Профспілки
працівників освіти і науки України;
СУКАЧ Наталя - голова місцевого осередку м. Запоріжжя Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

ЦИПРІАНОВА Світлана - член громадської організації «Об’єднання керівників закладів
загальної середньої освіти територіальної громади міста. Запоріжжя».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Перевірка професійних компетентностей кандидатів на зайняття вакантної посади
директора Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради шляхом
проведення письмового вирішення ситуаційного завдання.
2. Підведення підсумків письмового вирішення ситуаційного завдання.
СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, яка
повідомила, що за результатами проведення письмового тестування (протокол №2
засідання конкурсної комісії від 23.12.2021) до другого етапу конкурсу (перевірки
професійних компетентностей) допущено /О кандидатів на зайняття вакантної посади
директора Запорі-зької прчаткоддї шкоди «Еврика» Запорізької міськрада •

Нагадала, що вирішення ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування
спроможності кандидатів використати свої знання та досвід під час виконання посадових
обов’язків як керівника закладу загальної середньої освіти.
Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не більше ЗО хвилин.
Запропонувала конкурсантам обрати один із запропонованих 5 варіантів ситуаційних
завдань.,^
/ ситуаційного завдання,
хо . рбрала варіант №
ситуаційного завдання.
обрала варіант №
Ґ
'
обрала варіант № Лі ситуаційного завдання
Кандидати приступили до письмового вирішення ситуаційного завдання.
Проведення письмового вирішення ситуаційного завдання здійснюється згідно із
затвердженим у Положенні порядком.
Після закінчення часу, відведеного на письмове вирішення ситуаційного завдання,
члени конкурсної комісії приступили до оцінювання відповідей.
Секретар конкурсної комісії СИМАКОВ Денис нагадав членам конкурсної комісії
критерії оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання:
2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та
які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання
посадових обов’язків;
1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в
обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.
Кандидати, які за розв’язання ситуаційного завдання отримали 0 балів, вважаються
такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до III етапу конкурсу.
Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним
членом конкурсної комісії індивідуально.
Після закінчення оцінювання членами конкурсної комісії письмового вирішення
ситуаційного завдання, секретар конкурсної комісії здійснює підрахунок середнього
арифметичного значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та заносить до
екзаменаційної відомості середній бал кожного конкурсанта.

СЛУХАЛИ:
По другому питанню порядку денного голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, яка
оголоси.
ового вирішення ситуаційного зав, шня:
„
________
. набрала / (^ б., (середній бал Л у ).
lx
б., (середній бал "А ).
0 б., (середній бал т
).
набрала

'часті у III ^тапіконкурсу (публічної та відкритої презентації перспективного плану
розвитку закладу загальної середньої освіти).
Голосувалшвід критим голосуванням:
«за» - _____ ___________
«проти» (у
«утримались» ВИРІШИЛИ:
Допустити
до участі у III етапі конкурсу - публічній та відкритій презентації перспективного плану
розвитку Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради.
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