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засiдання lсoнI(ypcнoi комiсilз проведення конкурсу на замiщення
вакантних посад директорiв закладiв загально][ середньоi освiти м. Запорiжжя
м. Запорiжяся

06.08.2020

Склад конкурсноi KoMicii:
Губiна оксана ОлександрiВна - депутаТ ЗапорiзькоТ MicbKoT
ради (полiтична фракцiя кНаш край>), голова KoMiciT;
Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацii <ВсеукраТнське бюро
люстрацii та протидii корупцii),
член KoMiciT;

Полухiн Володимир Федорович
KoMiciT;

-

депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кОпозицiйний блок>), член

Васильчук Геннадiй Миколайович
сол iдарнiсть>), член ком iciT;

-

депутат ЗапорiзькоТ мiськоI ради (полiтична фракцiя <европейська

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора
,Щепартаменту освiти
ЗапорiзькоТ обласноi дерrrtавноi адмiнiстрацiТ, член KoMiciT;

i

науки

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника
управлiння [ержавноТ служби якостi

освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

Штанько Юлiя Петрiвна - головций спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту
управлiння ,Щержавноi служби

якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

ГузеватиЙ АнлрiЙ Юрiйович - член громадськоТ органiзацii кОб'еднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоТ
освiти територiальноi громади MicTa Запорiя(жя), член KoMicii;

Юдiн Юрiй Iвановlтч - заступник голови ЗапорiзькоТ обласноТ органiзацii Профспiлки працiвникiв
освiти i науки
УкраiЪи, член KoMiciT.
Присутнi:
Вiдсутнi:

-

На засiданнi конкурсноi KoMiciT присутнi:
Зверева Катерина олегiвна - керiвник громадськоТ органiзацiТ кХочу вчитись!>;
Латiй Олександр Юрiйович - спiвзасновник громадськот органiзацii:кхочу вчитись!>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1, Проведення публiчнот та вiдкритоi презентацiт перспективцого плану
розвитку закладу освiти претендентами
на замiщення Вакантних посад керiвникiв закладiв загальноi серед"iоi' освiти Комунарського
MicTa
району

Запорiжlкя.
2, ПiдведенНя пiдсумкiВ проведеннЯ публiчноТ та вiлкритоТ презентацiТ перспективНих
планiв розвитку закладiв
загальноТ,середньоТ освiти Комунарського
району MicTa Запорiжтtя.

СЛУХАЛИ:

ГубiнУ ОксанУ ОлександрiВну, головУ конкурсноТ KoMiciT, яка проiнформуваJ]а,
що до третього етапу конкурсу публiчнот та вiдкритот презентацii перспективних планiв
розвитку закладiв загальнот середньоi biuiц
Комунарського району MicTa Запорiжжя - допущено 14 претенlентiв на замiщення 10 вакантних
посад (протокол

J\!3 вiд 29.0'7 .2020 засiдання конкурсноТ KoMicii).

запропонувала обрати секретаря конкурснот koMicii.

ВИСТУПИВ:
Прасол М.В, який запропонував обрати секретарем конкурсноТ KoMiciT Штанько Ю.П.
Голосували (вiлкритим голосуванням):
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ВИРIШИЛИ:
СекретареМ конкурсноI KoMiciT обрати
Штанько Юлiю Петрiвну.

ВИСПУПИЛИ:
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членiв конкурсноi KoMicii,
що кожен

еРСПеКТИВНИЙ ПЛаН
РОЗВИТКУ Закладу загальнот

Перспективно.о nnu"y;xi""i}Tiffi^rT#H']"'.".H;|}H*;r."-*' публiчноТ та вiдкритоi презентацiт
2 балu вйставляються кандидатам,
якi в перслективному планi повнiстю
освiти;
розкрили Bci напрямки роботи закладу
] бал вистаВJIяеться кандидатам,
якi частково розкрили перспективи
0 балiв Виставляеться кандидатам,
розвитку закладу освiти;
якi не окреслили перспективи
розвитку закладу освiти.
результатiв преЪентацif n.p"n.nr"uro.o nnu"y
розвитку закладу
ЧЛеНОМ КОНКУРСНОТ KoMiciT
iНДИВiДУаЛЬно. Остаточною оцiнкою
np.irruui,o п"р".r"пrивного .rnu,*n"
У баЛаХ
ЗаГаЛЬНОТ СеРеДньоI освiти е
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середне арифметичне
членiв
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проведення лублiчнот та вiдкритот
презентацiт перспективного плану
розвитку закладу загальноi
i, ,ur".рд*еним Пололtеннi

середньоТ здiйснюеться згiдно

порядком.
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Губiна о.о. надала коротку iнформацiю
про кожний

Пiсля закiнчення часу, вiдвЪденого
для публiчноi та
.

вiдкритоi презентацiТ перспективного
РОЗВИТКУ ЗаКЛаДУ ЗаГаЛЬНОТ СеРеДНЬОТ ОСВiТИ,
плану
КОНкурсанти вiдповiли на питання
членiв конкурсноi KoMiciT.
члени конкурснот koMicii iндивiдуально
оцiнюють презентацiт кандидатiв та
надання ними вiдповiдей на

питання.

пiсля перегляду та оцiнювання

lб

презентацiй

члени конкурсноi koMiciт приступили
середнього арифметичного значення
iндивiдуальних оцiнок кожного
претендента.
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СЛУХАЛИ:
По другомУ питаннЮ Губiну О.О., голову конкурсноi KoMicii, яка запропоrrувала пiдвести пiдсумки

етапу конкурсу * публiчнот та вiдкритот презентацiт перспективних планiв
розвитку закладiв загальноТ середньоi
освiти Комунарського району MicTa Запорiжжя.
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голосуванням):
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ВИСТУПИЛА:
ГУбiНа О.О., ГОЛОВа КOНКУРСНOТ KOMiCiT, яка оголосила
результати третього етапу конкурсу.
За результаТами оцiнювання публiчНоi та вiдкриТоТ презентаЦiТ перспективних
планiв розвитку закладiв
загальнот середньоi освiти Комунарського
району MicTa Запорiжrкя та надання вiдповiдей на питаннJI членiв
конкурсноi KoMicii _визначено 1часникiв конкурсу, якi отримали;

- 2бали- Ч особи;
- вiдlдо2балiв- 9
- вiдOлоlбалу- /

осiб;

осiб.

Голова конкурсноi KoMicii
Члени KoHKypcHoi KoMicii

.В.Прасол

.Полухiн
Васильчук
В.М.Захарчук
B.B.IBaHoBa

Ю.П.Штанько
Ю.Гузеватий

Ю.I.Юдiн

