протокол

лъ 4

засiдання KoнKypcнoi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi шIIоJIи I-III ступенiв J\Ъ 32
та вакантноТ посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступеrliв Jф40 з
поглибленим вивченням англiйськоТ мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзьlсоi областi
м. Запорiжжя

11.08.2021

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

Полухiн Володимир Федорович - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi 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;

Юлiя Анатолiiвна - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоi,
спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних чентрiв управлiння
дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноI та вищоi освiти ,Щепартаменту
,Щончик

освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

Панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноТ
середньоi, спецiа-гtiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних чентрiв
управлiння дошкiльноi, загальноi середньоТ, позашкiльноi, професiйноi та вищоТ освiти
Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

Скляренко Анастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiальноТ та

вищоi освiти управлiння дошкiльноI, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та
вищоi освiти Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ;

Щубiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi районноТ органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни;

Сукач Ната_ltя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорiхслся Всеукраiнськоi
громадськоi органiзацiТ <Асоцiацiя працtвникlв дошкlльноТ освiти>;
Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацii <Об'еднання
загатlьноi середньоi освiти територiа-тlьноi громади цлiста Запорiжжя>.
Присутнi:
Вiдсутнi:
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ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
l.Перевiрка професiйних компетентностей кандидатiв на зайняття вакантноi посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв }ф 32 ЗапорiзькоТ MicbKoi рали
Запорiзькоi областi та вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiагliзованоi школи I-III
ступенiв Ns40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
Запорiзькоi областi шляхом проведення письмового вирiшення ситуацiйного завдання.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового вирiшеннrl ситуацiйного завдання.

З. Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
освiти кандидата на заЙняття вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ
школи I-III ступенiв NЪ З2 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Остах C,I.
4. Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
освiти кандидата на зайнятtя вакантноТ посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоТ школи
I-III ступенiв NЬ 40 з поглибленим вивченням англiйськоi мови ЗапорiзькоТ мiськоI рали
Запорiзькоi областi Пискуновоi I.B.
5. Пiдведення пiдсумкiв публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку

закладiв загальноi середньоТ освiти.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню голову конкурсноi KoMicii Пенчук I.Л., яка повiдомила, що

за
проведення
письмового
(протокол
тестування
JФ2 засiдання конкурсноi KoMicii
результатами
ВiД 09.08.2021) до другого етапу конкурсу
перевiрки професiйних компетентностей *
ДОПУЩенО Остах Свiтлану IBaHiBHy, кандидата на зайнятгя вакантноТ посади директора
Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Ns32 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi
ОбЛаСтi, та Пискунову Iрину Володимирiвну, кандидата на зайняття BaKaHTHoi посади
ДИРекТора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченням
англiйськоi мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзьtсоi областi.
АКЦеНтУс' УВагу членiв конкурсноТ KoMicii, що проведення письмового вирitлення
СИТУаЦiЙного Завдання перенесено
l0.08.2021 на 11.08.2021 у зв'язку з вiдсутrliстю
необхiдноi кiлькостi членiв конкурсноi koMicii (протокол Nsз засiдання конкурсноi koMicii
ВiД 10.08.2021). Нагадала, що вирiшення ситуацiйного завдання проводиться з метою
з'ясування спромоясностi кандидата використати своi знання та досвiд пiд час виконання
посадових обов'язкiв як керiвника закJIаду загаJIьноТ середньоi освiти.

-

з

Голосувал22вiдкритим голосуванням
((за)

- -7--ТГ
-л
-

:

<<поо,rr,

"- а
вирIшили:

nyip"r-r

,1

-

// А r:

/*rrГrlд"Ю-

4-"t!,
Обрати секретарем конкурсноТ KoMicii _
ПенчуК I.Л. запропонувала конкурсантам обрати один iз запропонованих 5 BapiaHTiB
ситуацiйних завдань.
Остах C.I. обраrrа BapiaHT
сиlуацiйного завдання.
Пискунова I.B. обрала BapiaHT NаLситуацiйного завдання.
кандидати приступили до письмового вирiшення ситуацiйного завдання.
Ситуацiйне завдання вирiшусться письмово державною мовою не бi!ьu,tе 30 хвuлuн.
Проведення письмового вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюеться згiдно iз
затвердженим у Положеннi порядком
Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове вирiшення ситуацiйного завдання,
члеЕи KoнKypcнoi KoMicii приступили до оцiнювання вiдповiдей.
Секретар конкурсноТ KoMicii нагадаS членам конкурсноI KoMiciT критерii оцiнювання
письмового вирiшення ситуацiйного завдання:
2 балu виставляються кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та якi
виявили глибокi знання, умiння, компетенцii, необхiднi для ефективного виконання
посадових обов'язкiв;
] бал виставляеться кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi в обсязi
MiHiMarrbHo достатнЬому для виконання посадових обов'язкiв;
0 балiв виставляеться кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас
вимозi,
Кандидати, якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання отримаJIи середнiй бал 0.5
або нихtче вва}каються такими, що не пройшли конкурс. TaKi кандидur" ,"
допускаються до
чергового етапу конкурсу.
ВИЗНаЧеННЯ РеЗУЛЬТатiв роЗв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться
кояtним
членом KoнKypcнoi KoMicii iндивiдуально.
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Пiсля закiнчення оцiнювання членами конкурсноi KoMicii письмового вирiшення
ситуацiйного завдання, секретар конкурснот koMicii здiйснrое пiдрахуноlс середнього

арифметичного значення iндивiдуальних оцiнок .rленiв конкурсноi koMiciT та заносить до
екзаменацiйноI вiдомостi середнiй бал коrrсного конкурсанта.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню голову конкурсноi KoMicii Пенчук I.Л., яка огопосила результати
письмового вирiшення ситуацiйного завдання.
Кандидат на зайняття вакантноi посади директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi
шкоJIи I-III ступену7Nч32 Запорiзькоi ц!/ькоТ ради Запорiзькоi областi остах Свiтлана
(середнiй бал 7
IBaHiBHa набрала ,-/).
посади
директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи
кандидат на зайняття вакантноi
I-III ступенiв ]ф 40 з поглибленим вивченням англiйськоi модr ЗапорiзькоТ мiськ9lrЬали
( середнiй бал /
).
ЗапорiзькоТ областi Пискунова Iрина Володимирiвна набраlrа
Iрину
Пискунову
та
IBaHiBHy
Свiтлану
остах
пропозицiю
Внесла
допустити
володимирiвну до III етапу конкурсу (публiчнот та вiдкритоi презентацii перспеItтивного
плану розвитку закладу загальноi середньоТ освiти).
Г олосувgl вiдкритим голосуванням :
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ВИРIШИЛИ:

посади
,Щопустити остах Свiтлану IBaHiBHy, кандидата на зайняття вакантноi
директора ЗапорiзькоI загшlьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns32 ЗапорiзькоТ мiськоi ради
Запорiзькоi областi, та Пискунову Iрину Володимирiвну, кандидата на зайняття вакантноТ
посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Jtlb 40 з поглибленим
вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi, до III етапу
конкурсу (публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану ро3витку закладу
загальноi середньоi освiти).

СЛУХАЛИ:
Пенчук I.Л., яка акцентувала увагу членiв конкурсноТ KoMicii на тому, Що

КОЖеН

кандидат публiчно та вiдкрито презентуе державною мовою перспективний план розвитку
закладу зага;lьноi середньоi освiти. Виступ повинен тривати не бiльu4е ]5 хвuлuн.
Нагадала критерii оцiнювання результату публiчноi та вiдкритоТ презенташii
перспективного ппану розвитку закладу загальноi середньоi освiти:
2 балu виставляються кандидату, який в перспективному планi повнiстю розкриВ Bci
напрямки роботи закладу освiти;
] бал виставлясться кандидату, якиЙ частково розкрив перспективи розвитку закладу
освiти;
0 балiв виставлясться кандидату, який не окреслив перспективи розвитку закладу освiти.
Визначення результатiв презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноI
середньоi освiти здiйснюсться коя(ним членом KoнKypcнoi KoMicii iндивiдуально,
Остаточною оцiнкою у балах за презентацiю перспективного плану розвитку закладу
загальноi середньоi освiти е середнс арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок членiв
конкурсноi KoMicii.
Кандидати, якi пiд час проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного
плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти отримали середнiй бал 0,5 або нuасче,
вважаються такими, чо не пройшли конкурсний вiдбiр.
., Запропонув9rlа' для/.l'"
7,$лодqlыло\ роботи обрати секретарем KoнKypcнoi KoMicii
{rс-2z',
та перейти до переглялу презентацiй.
Голосували вiдкритим голосуванням:
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Рiшення прийнято.
1. Кандидат на зайнятгя вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ
школи I-III ступенiв J\ЪЗ2 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Остах Свiтлана

закладу освiти. Презентацiя
IBaHiBHa розцочала презентаЦiю перспеtстивного ппану розвитку

;;;; Д

*urn"r. Пiсля закiнчення презентацiТ остах C.I. вiдпоВiла на питаннЯ членiВ

конкурсноТ KoMicii.

2. Itандидат на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованот

плови Запорiзькоi MicbKoT
школи I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченняМ англiйсьtсоi
розпуf}да презентацiю
ради Запорiзьrсоi областi Пискунова Iрина ВолоДиМчрiвна
'7D хвилин, Пiсля
перспективного плану розвитку закладу освiти. Презентацiя тривала
закiнчення lrрезентацii П""*у"о"а LB. вiдповiла на IIитання членiв KoнKypcнoi KoMiciT.
Члени конкурсноТ KoMicii iндивiдуально оцiнюють презентацii та надання вiдповiдей
на питання уrасникiв конкурсу
секретар конкурснот koMicii здiйснюе пiдрахунок середнього арифметичного значення
iндивiдуалiних оцiнок чл.пiu конкурсноi KoMiiii та заносить до екзаменацiйноi вiдомостi
середнiй бал кохtного конкурсанта.

СЛУХАЛИ:
Пенчук I.л., голову конкурсноi KoMicii, яка оголосила результати публiчноТ

та

вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку закладiв загальноi середньоi освiти,
I-III
Кандидат на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи
набрала
IBaHiBHa
Свiтлана
ради Запорiзькоi областi Остах

"r"rУtа"#%tr"Щ."'

на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькот спецiалiзованоi школи
I-III ступенiв Ns 40 з поглибленим вивченням англiйсьtсоi мstри ЗапорiзькоТ.уiсь;оули
( СеРеДНiЙ
запорiзькоi областi Пискунова Iрина Володимирiвна набрала
внесла пропозицiю пiдвести пiдсумки проведення конкурсу,
Г о лtосувffiдкритим голосуванням
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ВИРIШИЛИ:
пiдвести пiдсумки проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади директора
Запорiзькоi загальноосвiтньоi шкопи I-III ступенiв М32 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорi*9j
та зйнятгя вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiа.пiзованоi шкопи I-III ступенiв Ns40
з погrпабленим вивчеЕнrIм англiйськоiмови Запорiзькоi Micbkoi рали Запорiзькоi областi.

Голова конкурсноi KoMicii
Члени конкурсноТ KoMicii

Ю.А. ,Щончик

В.о. Панченко
А.В. Скляренко

А.Ю. Гузеватий

