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конкурсу н1 зайняття
засЦання KoнKypcнoi KoMicii з проведення
середньоi освiти м, запорiжжя
вакантних посад д"ректорiв закладiв з-агальноi
18.11.2020

м. Запорiясяся

Склад KoнKypcнoi KoMicii:

з питаllь освiти, науки, культури,
губiна оксана Олеlссандрiвна _ член постiйнот lcoMiciT
MicbKoi ради, голова
туризму

,u

"rrорryкOнкурснOi rcoMicii

ЗЙi.uкоТ

Micbtcoi ради, депутат Запорiзьtсоi

KoMicii з питань освiти, науки, культури,
Зайцев В'ячеслав олексiйович - голова постiйноI
Запорiзькоi Micbkoi ради;
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi ради' депутат

з питань освiти, науки, культури,
Полухiн Володимир Федорович - член постiйноi KoMiciT
Запорiзькоi Micbkoi ради;
туризму та спорту Зъrrорiзuпоi мiськоi ради,депутат
вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоi,
Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начаJIьника
центрiв управлiння
професiйноТ освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних
освiти
вищоi
та
,Щепартаменту
професiйноТ
дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi,
осuirи i науки Запорiзькоi обласноi дерrкавноi адмiнiстраuii;
мiсцевого
лисогор свiтлана леонiдiвна _ начаJIьник вiддiлу взаемодii _:____:pг.u"u,"
ЩержавноТ служби
самоврядУвання, монiторингу та позапланового контролю управлiння
яtсостi освiти у Запорiзькiй областi;

вiддiлу взаемодii з органами мiсцевого
I]ипрiаноВа Свiтлана ГеоргiТвна - головний спецiалiст
служби
самоврядування, монiторингу та позапланового контролю управлiння Щержавноi
яlсостi освiти у Запорiзьrсiй областi;

- заступник голови KoMyHapcbKoi районноТ органiзачii
Щубiна Микола Володимирович
ПрофспiлКи працiвникiв освiти i науки УкраiЪи;
Запорiхtжя ВсеукраТнськоi громадськоТ
Сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м.
органiзацii кАсоцiаЦiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;

кОб'еднання керiвникiв закладiв
ГузеватиЙ ДндрiЙ ЮрiйовиЧ - член громадськоi органiзацii
Запорiхс>tся>,
зага-пьноi середньоi освiти територiальноТ громади MicTa
Присутнi:
Вiдсутнi:.

ПОРЯДОК ЩЕННИИ:
плану розвитку закладу
1. Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного
школи I-III
освiти кандидатами на зайняття посад" д"р"r.rора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоТ
ступенiв N9103 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi.
закладу
2. tIроведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку
освiти кандидатом Еа зайняття посади директора Запорiзького навчально-виховного
комплексу Nэ42 Запорiзькоi мiськоi рали Запорiзькоi областi.
планiв розвитку
з, Пiдведъння пiдсумкiв публiчноi та вiдкрйтоi презентацii перспективних
закладiв загальноi середньоi освiти.

СЛУхАJIИ:
губiну о.о., голову KoнKypcнoi KoMicii, яка наголосила, що

за

p.,y]"_]Ty:::r"j:5i

на зайнятгя вакаflтних посад директорlв закладlв
професiйник компетентностей кандидатiв
- пубпiчноi та вiдкритоi презонтаuii
загальноi середньоi освiти до третього етапу конкурсу
-- допущено трьох уrасникiв конкурсу
порспоктивних планiв розвитку закладiв освiти
KoMicii вiд 17,11,2020),
inporo*on Jф 3 засiдання конкурсноi
кожен кtlндидаг пубпiчно та вiдкрито
Дкцентувала увагу членiв *o"nyp""oi KoMicii, що
закладу загаrrьноi середньоi освiти,
презентуе державною мовою перспектrъ"ий план розвитку
.,
Виступ повинен тривати не бiльше ] 5 хвuлuн,
__ _л_:_ .-_,^_:..,,л? фа
oi
птгптят
вiдкритоi
та
публiчноi
оцiнювання
результатiв
Губiна о.о. нагадала *р"rýii
середньоi освiти:
загальноi
закпаду
плану
розвитку
презонтацii перспективного
Bci
2 бапЧ виставJIяЮться канДИДаТаI\Л, якi в перспективномУ планi повнiстю розкрили
,Йffi*" роботи закJIаду
алаDтi
] бапвиставляеться кандидатапd, якi частково розкрили перспективи розвит-I_,утlосвlти;
закладу освlти,
0 балiввиставляеться кандидатаN{, якi не окреслили перспоктиви розвитку
закjIаду зага,пьноi
визначенн" р..уо"йiв презентацii перспективного плану розвитку
KoMicii iндивiдуаrrъ:rо:_9"":::::::л'"
середньоi освiти здiйснюеться кожним чпеном KoнKypcнoi
закладу загально1 середньо1
оцi"*оо у балах за презентацiю перспективного плану розвитку
оцirrок членiв конкурсноi koMicii,
освiти е середIе арифметичне значення iндивiдуальних

освiти;

презентацii перспективних
запропонувала перейти до перегляду вiдкритоi та публiчноi
планiв po.u"r*y закладiв загальноi середньоi освiти,

розпочиншоть публiчну

презентацiю перспективного ппану розвитку
д"рйорч З_апорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III

та вiдкриту

кандидати на зайняття вакантноi
ступенiв Ns103 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоj областi.
Петрiвна _розпочаJIа
1. Кандидат на зайняття посади дrр.*iорч Ганзуленко Валентина
Презентацiя тривала Уб хвилин,
презентацiю перспективного плаЕу розвитку заклщу освiти.
питання чпенiв KoHKypcHoi
Пiсля закiнчо"н" презентацii iа"зуп.нко В.П. вiдповiла на
KoMicii.
Сергiiвна розпочапа презентацlю
2. Кандидат на зйнятгя посади директора Сулiма Iрина
хвилпн, Пiсля
трива,тlа
перспективного ппаЕу розвитку .u*йу o""i,", Презентацiя
членiв коЕкурсноi koMicii,
закiнчення презентацi:i Сулiма I.b. вiдповiла на питання
плану розвитку
проведення публiчноi та вiдкритоi презентачii порспективного
MicbKoi
103 Запорiзькоi
ради Запорiзькоi
ЗапорiзькОi .ur-""bo."iTHboiul*onrljttl ступенiв Ns
порядком,
облаЬтi здiйснювалось згiдно iз затвердженим у Положеннi

";;й

/ý

вiдкриту презентацiю перспективного ппану розвитку Запорiзького
Запорiзькоi областi продовжуе
навчаJIьно-виховного *йпо.*.у ltГп 42 Запорiзькоi мiськоI рали
Миколаiвна. Презентацiя тривала
кандидат на зайняття посади директора Пйиваяюк оксана
уЦ хвилин. Пiсля закiнчення ,rр...""uцii Поливанюк о.М. вiдповiла на питання членiв
Пубпiчну

та

презентацii перспективIIого плану розвитку
вiдкритоi
'*d*rrлексу'Ns
42 Затlорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
Запорiзького нчlвчЕlльно-вихов"о.о
проведення публiчноi

та

порядком,
обпастi здiйснюва-тrось згiдно iз затвердженим у Положеннi

та надання вiдповiдей на
члени конкурсIIоi koMicii iндивiдуально оцiнюють презентацii
IIитання у{асникаN{и конкурсу.

ВИСТУПИЛА:

Гопова конкурсноi KoMicii Губiна о.о., яка запропонуваJIа
СеКРеТаРеМ KOHKYPCHOI KOMICll,// L

3

дJUI подчrльшоi

роботи обрати

Голосували (вiдкритим голосуванням):
(за) (проти)
D /"
_a*L!bи)
(утримались> tlt#,t4
Рiшення прийнято.

-

u

Секретар конкурсноi KoMiciT L-tэолJэ 'lrБ,j' приступив до визначення середнього
арифмеiичпЪ.о .пuЙня iндивiду-uпr*Ъцiнок колсного претендента.
Кандидати, якi пiд час проведення публiчноI та вiдкритоi презентацii перспективного
плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти отримали середнiй 0ал rl,S аOо rLu
вважаються такими, що не пройшлу_конкур.сний вiдбiр,
Секретар конкурсноi комiсiТ../а_ПЦzu{ Ь,фзаносить
вiдомостi середнiй бал кохсного конкурСанта,

до протоколу та екзаменацiйноi

СЛУХАJlИ:

По другому питанню Губiну О.О., голову конкурсноТ KoMiciT, яка оголосила результати
третього етапу конкурсу:
Ганзу.llенко Валентина Петрiвна- _3 d|__, середнiй бал - _L-j _.
Сулiма Iрина Сергiiвна 4 2 /- _, середнiй бал - _{-t_,
Поливанюк Оксана Миколаiвна - lЗ[_*, середнiй бал -_ /,9
Запропонувала на черговому засiданнi конкурсноi KoMiciI 19.11.2020 визначити
перемолсцiв конкурсу на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi зага-пьноосвiтньоi
школи I-III ступенiв Ns 103 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi та вакантноi посади
директора Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу J\Ъ 42 ЗапорiзькоТ мiськоI ради
Запорiзьtсоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):

(за)

-

(проти)

-

Голова конкурсноТ KoMicii

а

о.о. губiна

Члени конкурсноi KoMiciT
ýY

В.о. Зайцев
В.Ф. Полухiн
Г.С. Субота
С.Л. Лисогор
С.Г. I{ипрiанова
М.В. ffубiна
Н.П. Сукач

