
протокол}lь 8
засИання копкурсноi KoМici'f з проведення конкурсу на замiщення

вакантних посад директорiв закладiв заrальноI середньоi освiти м. Запорiясжя

м. Запорilкпtя 07.08.2020

Склад конкурсноТ KoMiciT:

Губiна оксана ОлександрiВна - депутаТ Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кНаш край>), голова KoMiciT;

ПрасоЛ МихайлО ВiкторовиЧ - члеН громадськоi органiзацiТ <ВсеукраТнське бюро люстрацiТ та протидiТ корупцii>,

член KoMicii;

Полухiн Володимир Федорович - депутат ЗапорiзькоТ мiськоI ради (полiтlтчна фракцiя <Опозицiйний блок>), член
KoMiciT;

Васильчук Геннадiй М.иколайович - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT ради (полiтична фракцiя кСвропейська
солiдарнiсть>), член KoMiciT;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора [епартаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ обласноТ дерrrtавноТ адмiнiстрацiТ, член KoMiciT;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начаJIьника управлiння ЩержавноТ служби якостi
освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

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

ГузеватиЙ АндрiЙ ЮрiйовиЧ - член громадськоi органiзацii <Об'еднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ
освiти територiальноТ громади MicTa Запорiжжя), член KoMicii;

Юлiн Юрiй Iванович - заступник голови Запорiзькоi обласноТ органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраiЪи, член KoMiciT.

Присутнi: t,
Вiдсутнi: 26rо z.JT.

На засiданнi конкурсноi KoMiciT присутнi:
- Зверева Катерина олегiвна - керiвник громадськоТ органiзацiТ KXo.Iy вчитись!>;
- Латiй Олександр Юрiйович - спiвзасновник громадськоi органiзацiТ кХочу вчитись!>;- Представникигромадськостi.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Проведення лублiчнот та вiдкритоi презентацiт перспективного плану розвитку закладу освiти претендентами
на замiщення вакантних посад керiвникiв закладiв загальноi середньоi освiти Олександрiвського'району MicTa
Запорiжжя.
2. ПiдведенНя пiдсумкiв проведеннrI публiчноТ та вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку закладiв
загальноi середньоТ освiти Олександрiвського району MicTa Запорiя<жя.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноТ KoMicii, яка проiнформувала, що до третього етапу

конкурсу - публiчноi та вiдкритот презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти - допущено 8
претендентiв на замiщення 7 вакантних посад керiвникiв закладiв загальноi середньот освiти Олександрiвського
районУ MicTa Запорiжrкя (протокол JrlЪ3 вiд29.07.2020 засiдання KoHKypcHoi KoMicii).

зачитала заяву Руденко олени Станiславiвни, претендента на замiщення вакантнот посади директора
запорiзького Академiчного лiцею Запорiзькот MicbkoT Запьрiзькоi областi про вiдмову брати подал".у you"r" у
KoHKypci (за сiмейними обставинами).

Запропонувала прийняти рiшення стосовно поданоi заяви.

ВИСТУПИВ:
Юдiн Ю.L, який запропонуваВ врахувати побажання Руденко о.С. та зняти iT кандидатуру з подальшоТ

участi У koHkypci на замiщення вакантнот посади директора Запорiзького Академiчного лiцею Запьрiзькот MicbkoT
ЗапорiзькоТ областi.



(проти)) - 2 fz

Рiшення прийнятФ.

ВИСТУПИЛИ:
IBaHoBa В.В., секретар конкурсноТ KoMicii,

презентуе державною мовою перспективний план
тривати не бiльtае ] 5 хвuлuн.

Голосували (вiдкритим голосуванням):

яка звернула увагу, що кожен кандидат публiчно та вiдкрито
розвитку закладу загальноi середньоi освiти. Виступ повинен

Губiна о,о,, яка нагадilIа критерii оцiнювання результату публiчноТ та вiдкритоТ презентацiТrlерспективного плану розвитку закладу загальцот середньоi ocuir",
2 балu виставляються кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закладуосвiти;
] бал вистаВляетьсЯ кандидатам, якi частковО розкрилИ перспективи розвитку закJIаду освiти;0 балiв виставляеться кандидатам, якi не окреслили перс,,ективи розвитку закладу освiти.голова koHkypcHoi koMiciT акцентув€Iла увагу, що визначення результатiв презентацii перспективногоплану розвитку закладу загальноi середньоi освiти здiйснюсться кожним членом KoHKypcHoi KoMiciiiндивiдуально, остаточною оl{iнкою у балах за презентацiю перспективного плану розвитку закладу загальнотсередньоI освiти е середне арифметrтчне значення iндивiдуальних оцiнок членiв nonnyfr."oT koMiciT.

проведення публiчноi та вiдкритот презентацii перспективного rlлану розвитку закладу загальноiсередньоi здiйснюеться згiдно iз затвердженим у Положеннi пЪрядком.

Перед початком презентацiТ голова конкурсноi KoMicii Губiна О.О. надала коротку iнформацiю про коrкнийзаклад загальноi середньоТ освiти Олександрiвського району.

пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноi та вiдкритот лрезентацiт перспективного плану
розвиткУ закJ]адУ загальноТ середньоТ освiти, конкурсанти вiдповiли на питання членiв конкурсноТ KoMicii.

Члени конкурснот KoMiciT iндивiдуально оцiнюють презентацiТ кандидатiв та надання ними вiдповiдей напитання.

пiсля оцiнювання J презентацiй претендентiв на замiщення вакантних rrосад директорiв закладiв загальноiсередньоi освiти Олександрiвського району члени конкурсноI KoMiciT приступил' до u".ru.,ення середньогоарифметичного значення iндивiдуальни" оцiпоп кожного претендента.

Секретар конкурсноТ KoMiciT IBaHoBa В.В. заносить до протоколу та екзаменацiйноi вiдомостi середнiйбал коltного учасника конкурсу:

Андрiенко Оксана Володимирiвнi

Запорiзька загальноосвirп" .пойlJпJййБ Nsэ
Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ обласii

Кириченко Оксана АнатолiiЪна

Запорiзька вечiрня школа IIJПсЙЙв NrT7
MicbKoI ради ЗапорiзькоТ областi

Губрiенко Оксана ГеннадiiЪна

Запорiзький технiчний пiцеи lйФБйм йс"*оi

Запорiзький дкадемiчний лiцей зйФБ*о.,. rt."-rI
ради Запорiзькоi областi

KoMiccapoB Вадим Олексiйович
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СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О.О., голову KoHKypcHoi KoMicii, яка

третього етапу конкурсу - публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективних
середньоТ освiти Олександрiвського раЙону MicTa Запорiжжя.

ГОЛОСУВАЛЦ (чiдпрrrr, голосуванням):(за)- V'"'_tt)

запропонувала пiдвести пiдсумки
планiв розвитку закладiв загальноТ

(проти) -
(утрим€lлись) -

ВИСТУПИЛА:
Губiна О,О,, голова конкурсноi KoMicii, яка оголосила результати третього етапу конкурсу.

за результатами оцiнювання публiчноi та вiдкритот презентацii перспективних планiвзагальнот середньот освiти Олександрiвського району MicTa Запорiжжя та наданця вiдповiдейконкурсноТ KoMicii визначено учасникiв конкурсу, 
"*i 

оrр"r-r, '
- 2бапи- 2. осiб;- вiд l до 2 балiв - .f осiб;- вiд 0 до 1 балу - _0 осiб.

розвитку закладiв
ца питан[uI членiв

Голова конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноТ KoMiciТ

О.О.Губiна
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В.Ф.Полухiн

Васильчук
В.М.Захарчук
B.B.IBaHoBa
Ю.П,Штанько
ТR).l'узеватий

Ю,I.Юдiн
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