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Засiдання коЕкурсноi KoMicii з проведення
конкурсу на зайняття вакантноi посади
-виховного
директора Запорiзького навчально
областi
iоrпп.пъу Jф 10 Запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькоi

постiйноi KoMicii з
Голова KoнKypcнoi KoMicii - Пенчук IHHa Леонiдiвна голова
мiськоi ради,
питань освiти' науки' культури' туризму та спорту Запорiзькоi
депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради;

- член постiйноТ KoMiciT з
Секретар KoнKypcцoi KoMicii - Симаков ,Щенис олегович
MicbKoi ради,
питань освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi
деlrутат ЗапорiзькоТ мiськоi ради;

Члепи KoнKypcнoi KoMicii:
освiти, науки, культури,
Полухiн Володимир Фелорович - член постiйноi KoMicii з питань
Micbkoi ради;
туризму та спорту Запорiзькоi Micbkoi ради, депутат Запорiзькоi
загальноi середньоi,
Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начальника вiддiлу дошкiльноi,
спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння
професiйноi та вищоi освiти ,Щепартаменту
дошкiльнОТ, загальноi середньоi, позашкiльноi,
о"uirи i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ;
зага,пьноi
Панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi,
центрiв
.aр.лrr"оТ, спецiалiзованоi освiти та з IIитань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних
освiти
та
вищоi
професiйноi
позашкiльноi,
управлiння дошкiльноi, загальнот середньоi,
обласноi дерrкавноi адмiнiстраuii;
,Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi

спецiальноi
Скляренко днастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi,
та
професiйноi
позашкiльноi,
та вйоi освiти управлiнняЪошкiл"ноi, загальноi середньоi,
вищоi освiти Департаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi дерrкавноi адмiнiстрацii;
.Щубiна

Микола Володимирович - заступник голови KoMyHapcbKoi районноi органiзацii

Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраIни;

Ната_пя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорiяокя BceykpaiHcbkoi
.роruд"uпоi органiзацii кДсоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти> ;

сукач

коб'сднання керiвникiв
Щипрiанова Свiтлана ГеоргiТвна - член громадськоТ органiзацii
закладiВ загальноТ середньоi освiти територiальноi громади MicTa Запорiжжя>.
Вiдсутнi: Панченко В.О., Полухiн В.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення публiчноi та вiдкритоi презентаrдii порспективIIого плану розвитку закпаду
освiiи кандидатом на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора Запорiзького IIавчаJIьновиховного комппексу J\b 19 Запорiзькоi Micbkoi рали Запорiзькоi областi.
2.пiдведення пiдсумкiв публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку
закладiв загальноi середньоi освiти.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного голову KoHKypcHoi KoMicii, яка повiдомила,

(протокол
що за розультатами проведення письмового вирiшення ситуацiйного завдання
Ns3 засiдання KoнKypcHoi KoMicii вiд О6.10 ,2О21) до третього етапу коЕкурсу - публiчноТ та
*
вiдкритоi.rр...*rчцii перспективIIого плану розвитку закпадiв загальноi середньоi освiти
допущено Могилiна Опександра Воподимировича, кандидата на зайнятгя вакшrтноi
посади директора Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу Nb 19 Запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi.
Акцентувала увагу членiв KoнKypcнoi KoMicii на тому, що кандидат презоЕтуе
доржавIIою мовою перспективний план розвитку закладу загаJIьноl середньоl освlти.
Виступ повиIIеЕ тривати не б,iлчше 15 хв,tнluц.
Нагадала критерii оцiнювання публiчноi та вiдкритоI презентацii перспективного
плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти:
2 балu виСтавляються кандидату, який в перспективному планi повнiстю розкрив Bci
напрямки роботи закладу освiти;
] балвиставляеться кандидату, який частково розкрив перспективи розвитку закладу
освiти;

0 балiв виставляеться кандидату, який не окреслив перспективи розвитку закладу

освiти.

визначення результатiв презентацii rrерспективного плану розвитку закладу

загальноi середньоi освiти здiйснюеться кожним членом конкурсноi KoMicii iндивiдуально.
остаточною оцiнкою у балах за презентацiю перспективного плану розвитку закладу
загальноi середньоi освiти с середнс арифметичне значення iндивiдуаJIьних оцiнок членiв
конкурсноi KoMicii.
ЯкщО кандидат пiд час проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii
перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти отримав середнiй, бал
0,5 або нuuсче, BiH ввахtаеться такимИ, Що не пройшов конкурсний вiдбiр.
запропонуваJIа перейти до перегляду презентацii перопективного плану розвитку
Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу Nэ 19 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
областi.
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Кандидат на зайнятгя вакантноi посади директора Затrорiзького IIавчаJIьно-виховного
комплексу Nч 19 Запорiзькоi MicbKoi рали Затrорiзькоi обпастi Могиrriн Олександр
Володимирович розпоуgryпрезентацiю перспективного плаЕу розвитку закпаду освiти.
Презентацiя триваJIа /7 хвилин. Пiсля закiнчення прФентацii Могипiн О.В. вiдповiв на
питання чпенiв KoHKypcHoi KoMicii.
Члони KoнKypcнoi KoMicii iндивiдуально оцiнюють презентацiю та надання
вiдповiдей на питtlння уrасникiв конкурсу
Секретар KoнKypcнoi KoMicii здiйснюе пiдрахунок середнього арифметичного
значення iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi KoMicii та заЕосить до екзаN{еЕацiйноi
вiдомостi середнiй ба.гt кожного конкурсанта.

сЛУхАЛИ:

По другому питаЕню порядку денного голову конкурсноi KoMicii Пенчук I.Л., яка
огопосила результати публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного планУ рОзвиткУ
Запорiзького навчапьно-виховного комплексу

областi.
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19 Заrrорiзькоi MicbKoi ради Загrорiзькоi
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балiв ( серелнiй ал
Могилiн О,В. набрач '/7
>.
Внесла пропозицiю здiйснити остаточний пiлрахунок набраних конкурсантоМ бапiв
та визначити переможця конкурсу.
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ВИРIШИЛИ:
Пiдвести пiдсумки проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
Запорiзького навчitльно-виховного комплексу М 19 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi
областi та визначити переможця конкурсу.

Голова конкурсноi KoMiciI
Секретар конкурсноi KoMiciT

Члени конкурсноi KoMicii

/п

fr.

