
м. Запорiжжя

протокол}lъ 5
засiдання конкурсно[ KoMiciI з проведення конкурсу на замiщення

вакантних посад директорiв закладiв загально[ середньоi освiти м. Запорiжжя

04.08.2020

Склад конкурсноi KoMicii:

Губiна оксана Олександрiвна - депутат ЗапорiзькоТ мiськоi ради (полiтична фракцiя кНаш край>), голова KoMiciT;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоТ органiзацii <ВсеукраIнське бюро люстрацii та протидii корупцiЬ>,

член KoMiciТ;

Полухiн Володимир Федорович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кОпозицiйний блок>), член
KoMiciT;

Васильчук Геннадiй Миколайович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кевропейська
солiдарцiсть>), член KoMicii;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора Щепартаменту освiти i науки
Запорiзькоi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ, член KoMicii;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начЕUIьника управлiння ,Щержавноi слуrкби якостi
освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

Штанько Юлiя Петрiвна - головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту управлiння Щержавноi служби
якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

ГузеватиЙ АндрiЙ Юрiйович - член громадськоi органiзацiТ <Об'еднання керiвникiв закладiв загальноi середньоТ
освiти територiальноТ громади MicTa Запорiжжя), член KoMiciT;

Юлiн Юрiй Iванович - заступник голови Запорiзькоi обласноi органiзацiТ Профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраТни, член KoMiciT.

на засiданнi конкурсноi koMicii присутнi:
- Зверсва Катерина олегiвна - керiвник громадськоi органiзацiТ кХочу вчитись!>;- Латiй Олександр Юрiйович - спiвзасновник громадськоi органiзацii; кхочу вчитись!>.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
l. Проведення публiчноi та вiдкритот презентацiт перспективного плану розвитку закJIаду освiти претендентами
на замiщення вакантних посад керiвникiв закладiв загальноТ середпuо1 освiтЙ Щнiпровського району MicTa
Запорiжжя.
2. ПiдведенНя пiдсумкiв проведення публiчноТ та вiдкритоТ презентацii перспективних планiв розвитку закладiв
загальноТ середньоТ освiти ,Щнiпровського району MicTa Запорiжжя.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноТ KoMiciT, яка проiнформуваJIа, що до третього етапу конкурсу -
публi,lноi та вiдкритоi. презентацiт перспективних лланiв розвитку закладiв загальноi середньоi освiти
,ЩнiпровсЬкого району MicTa Запорiжжя - допущено 13 yuu.r"niu конкурсу на lЗ вакантних посад (протокол МЗ
вiд 29 .07 .2020 засiдання конкурсноТ KoMicii),

запрогtонувала обрати секретаря конкурснот koMiciT.

ВИСТУПИВ:
юдiн Ю.l., який запропонував обрати секретарем конкурснот koMicii Штанько Ю.п.
Голосувал и_(вiлкритим голосуван ня м):
<за>- J /й,.lt)(проти)- О 1H!.{ra)
(утримались) - О

ВИРIШИЛИ:
Секретарем конкурсноi KoMiciT обрати Штанько Юлiю Петрiвну.



ВИСТУПИЛИ:
штанько К),п,, секретар конкурснот koMicii, яка проiнформувала члонiв конкурсноi koMicii, що коженкандидат публiчно та вiдкрито презенту€ де_ржавною мовою перспективний план розвитку закJIаду загzrльноiсередньот освiти. Виступ повинен тривати не бiльше ] 5 хвttлuн,
Губiна о,о" яка нагадu}ла пр"rфiТ-Ййuuп* результату публiчноТ та вiдкритоi презентацiitrерспективного плану розвитку закладу загальноi середньоТ o""ir",

2 балu виставляються кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи заIшадуосвiти;
] бqл виставЛяетьсЯ кандидатам, якi частковО розкрили перспективи розвитку закладу освiти;0 бqлiв виставля€тьсЯ кандидатам, якi не окреслили ,'ерспективи розвитку закладу освiти.Акцентувала увагу, що визначеннrI результатiв .rЁ"a""ruцii пЪр.пaпr"""о.о плану розвитку закладу загальноiсередньоi освiти здiйснюеться кожним членом конкурсноi комiсiilндивiдуально. осrаrочrою оцiнкою у балах запрезентацiю Перспективног0 плану розвитку за.*ладу загальнот середньот освiти с середне арифметичне значенняiндивiдуальних оцiнок членiв конкурснот пйi.iт.

проведення публiчнот та вiдкритот презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноiсередньоТ здiйсrrюеться згiдно iз затвердже"r, у Поrrо*еннi пЪрядком.

Перед початком презентацii голова конкурсноТ KoMiciT Губiна о.о. надала коротку iнформацiю про кожнийзаклад загальноТ середньоi освiти,Щнiпровського району.пiсля закiнчення часу, вiдведеного лля пуdлiчноi та вiдкритоi презентацiт перспективного планурозвитку закладу загальноТ середньоТ освiти, конкурсант вiдповiв на питання членiв конкурсноТ KoMiciiЧлени конкУрсноТ KoMiciT iнДивiдуально оцiйють np".."ruuiT';;;^r*;;;'r" i"^";"" ними вiдповiдей напитання.
пiсля перегляду та оцiнювання 1з презентацiй члени конкурсноi koMiciTсереднього арифметичного значення iндивiдуальних оцiнок кожного претендента.

бал кожного
секретар конкурснот KoMiciT штанькЪ ю.п. ,;;;";;;;;;;;;"-;;;iuЪЁu*.пuчiйноi вiдомостi середнiй

1 ман Свiтлана
в'ячеславiвна У,ý

2 Тимошенко Федот
миколайович 1,7

з J@rrUPr5bK4 UrrýцrаJltзована школа I-Ilt ступенiв Jф 59 з
поглибленим вивченням англiйськоi мови Запорiзькоi
MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi

Чумаченко Андрiй
Iванович 4]

4 J.uruрrзькии оагатопрофlльний лiцей Nо62 ЗапорiзькоТ
мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi

Пархоменко Iрина
Володимирiвна 2,0

5 J4цUPtsbKa заr.аJrьноосвlтня школа 1-1II ступенiв
ЛЬ 66 ЗапОрiзькоi мiськоi пади Запопiзькоi'пбпяпri

киба Микола
михайлович 2,о

6 JФrrwPrJbK4 5.1l,аJrьнOOовlтня школа r-rII ступенiв ЛЪ 69
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi

Борисенко Людмила
михайлiвна /,!

,7

Ткачова Лариса Петрiвна
у,+

8 J@rrwprJbк(l JaI аJlьн(Jосвlтня школа 1-1ll ступенiв J',l! 81
ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi

Крук Paiba МиколаiЪна /,ý
9 зайченко Любов

миколатвна /,6
10 JolluPlsbкa заr.аJIьноосвlтня школа I-1lI ступенiв J\Ъ89

запорiзькоi MicbkoT ради Запопiзькот обпастi
OxpiMeHKo Олена
миколаiъна /,3

l1 J4rrup-lзbкa ulrецrалlзована школа 1-1ll ступенiв Nч100
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi

Щоновський Сергiй
миколайович 2,0

12 Бондар Валентина
леонiдiвна |,!

1з JсlrUрr5ькии наtsчаJIьно-виховний комплекс кЕврика>
запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi

селiвановська олена
михайлiвна t,4

приступили до визначення

яка запропонувzulа пiдвести пiдсумки
розвитку закладiв загальноТ середньоТ

СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О.О., голову конкурсноi KoMicii,

етагIу конкурсу - публiчнот та вiдкритоi презентацii перспЁктивних планiв
освiти Щнiпровського району.
ГОЛОСУВАЛИ _(вiдкритим голосуванням) :

(за)) - 4 [ou)
(проти))* Р/п{авl
(утрим.lлись> - D /HYl "ц ]



ВИСl'УПИЛА:

Губiна О,О" голова конкурсноТ KoMicii, яка оголосила р9зультати третього етапу конкурсу.
за результатами оцiнювання публiчнот 

]1 uiдпр"rот презентацiт перспективних планiв розвитку;ХЖН,lНilНЪ".'йЖ#iiliiЪfrТil*iЬкого та надання вiдповiдей;;;;i;;;;;1в KoHKypcHoTKoMicii
1- zоали -_ J _осiб;- вiд l до z-ЬБ - iD осiб:- вiд 0 до l балу - -П-осiО. '

Головi t конкурсноi KoMicii

Членrt ltor rKypcHoT KoMicii

О.О.Губiна

М.В.Прасол
В.Ф.Полухiн
Г.М.Васильчук
В.М.Захарчук
B.B.IBaHoBa
Ю.П.Штанько

Ю.Гузеватий
Ю.I.Юдiн


