
протоколл! 9
засiдання rсoHI(JrpcHoI tсoмicil з проведення конкурсу на замiщення

вакантних посад директорiв закладiв загально[ середньо'f освiти м. Запорilкlкя

м. Запорiяtяся 10.08.2020

Склад конкурсноI KoMicii:

Губiна оксана Олександрiвна - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (полiтична фракцiя <Наш край>), голова KoMiciT;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацii кВсеукраiнське бюро люстрацiТ та протидiТ корупцii>,

член KoMiciT;

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

ВаСильчук Геннадiй Миколайович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кСвропейська
солiдарнiсть>), член KoMiciT;

ЗаХаРЧУК BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора [епартаменту освiти i науки
Запорiзькоi обласноТ державноТ адмiнiстрацii, член KoMicii;

IBaHoBa ВiКТОРiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника управлiння ,ЩержавноТ служби якостi
освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

ШТанькО Юлiя Петрiвна - головний спецiалiст вiллiлу iнституцiйного аудиту управлiння .ЩержавноТ служби
якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

ГУЗеВаТИй АНДРiй ЮРiйович - член громадськоТ органiзачiТ кОб'еднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоi
освiти територiальноТ громади MicTa Запорiжжя), член KoMicii;

ЮЛiН ЮРiЙ IванОвич - заступник голови ЗапорiзькоТ обласноТ органiзацiТ Профспiлки працiвникiв освiти i науки
Украiни, член KoMiciT.

Присутнi: GluiclTlB l осiб
Вiдсутнi: ?асо'. l.в,,Чt"{"rrм -а/?6Ео ilт

На ЗаСiданнi KoHKypcHoi KoMicii присутня Зверева Катерина Олегiвна - керiвник громадськоi органiзацii
кХочу вчитись!>.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
l. Проведення публiчнот та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти претендентами
На ЗаМiЩення Вакантних посад керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ освiти Хортицького району MicTa
Запорiжжя.
2. ПiдведенНя пiдсумкiВ проведеннЯ публiчноТ та вiдкритоТ презентацiТ перспективних планiв розвитку закладiв
загальноi середньоТ освiти Хортицького району MicTa Запорiжжя.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноТ KoMiciT, яка повiдомила, що до конкурсноТ KoMiciT

надiйшла заява вiд Шульги Валерiя Iвановича про зняття його кандидатури з конкурсу на замiщення вакантнот
ПОСаДИ ДИРеКтОРа ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Jф 20 екологiчного профiлю Запорiзькоi
MicbKoi ради Запорiзькоi областi (за станом здоров'я).

Губiна О.О. запропонувала прийняти рiшення стосовно поданоТ заяви.
ВИСТУПИВ:

ПОлУхiн В.Ф., який запропонував врахувати побажання Шульги B.I. та зняти його кандидатуру з
ПОДаЛЬШОТ Участi У KoHKypci на замiщення вакантноТ посади директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-1II
ступенiв М 20 екологiчного профiлю ЗапорiзькоТ MicbKoT ЗапорiзькоТ областi.
Голосували (вiдкритим голосуванням):
(за)- С [uuлпrа)
(проти)) -'_D /!ЦJij
(утримались, - Оvtпц.в )

Гirе"", fr"ЙЙJ
ГОлова конкурсноТ KoMicii проiнформувала, що до третього етапу конкурсу - публiчноi та вiдкритоi

презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти - допущено 9 претендентiв на замiщення 8
ВаКаНТНИХ ПОСад керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ освiти Хортицького району MicTa Запорiжжя (протокол
]фЗ вiд 29.07 .2020 засiдання конкурсноТ KoMicii).



;ЪЖ|jУ:":"Зн: j:::"::roeM конкурсноi KoMicii IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.Голосували (вiдкритим голосуванням) :(за) - б itйiйil,,,

ВИСТУПИЛИ:
IBaHoBa В.В

ж;,,."*.l,h""",#',ýJ#:fihужifi н##ffi iъ*""нж#:i;iilJlя:#*iхнж;
Губiна о.о., яка нагадала криrерii 

.оцiнювання результату публiчноI та вiдкритоi презентацiТперспективного пла}
2 ьалч",.,u","..i;Y ffir,:iu,i:Нr,Нil;Нlfir";х],"}*Т:;",";; ,;;;;""., ,'uпо",пи роботи закладуосвiти;
] бал виставляеться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освiти;0 балiв виставляетьсЯ кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освiти.

x:,""ii1i;":XTi::H;#,YfiffilT.J'J#liXlil;Hi_lli";:ff" 
результатiв презентацiт перспективного плану

ОСТаТОЧНОЮ ОЦiНкою у балах.; Й;;;;,;;;, перслективно.о nnu*If|o;#i"J*H?iij.}#}*:ЪJ#:iry#H";середне арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок членiв ko,rnyp"noT koMiciT.

проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу загальнотсередньоТ здiйснюеться згiдно iз затверджепr, у Попо*.rЫ пЬр"дпоr.

Перед початком презентацiТ голова конкурсноТ KoMicii Губiна о.о. надала коротку iнформацiю про кожнийзаклад загальноi середньоТ освiти Хортицького району.

пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноi та вiдкритот презентацiт перспективного планурозвитку закладу загальноi середньоТ освiти, конкурсанти вiдповiли на питання членiв конкурсноТ KoMicii,
Члени конкурсноi KoMiciI iндивiдуально оцiнюють презентацiТ кандидатiв та надання ними вiдповiдей напитання.

Пiсля переГлЯду та оцiнюваннЯ 9 презентаЦiй членИ конкурсноi KoMiciT приступили до визначеннясереднього арифметичного значення iндивiдуальних оцiнок кожного претендента.

_ Секретар конкурсноТ KoMiciT IBaHoBa В.В. заноситьбал кожного учасника KoHKvn.\/. до протоколу та екзаменацiйноi вiдомостi середнiй

<<лроти>> - _Р

АЛИ:

(проти) _ О

По другому питанню_ Губiну О.О., голову KoHKypcHoi KoMicii, якатретього етапу конкурсу * публiчноТ та вiдкриrоТ .,р"."rruцiТ .rbp..r"n.run"*
:'!э"l9_Ц'вiти Хортицького району MicTa Ёапорiхtжя.ГОЛОСУВАЛй 

_(вiдкритим голосуванням):(за)- ь /Ц1/(п?ё l

запропонувала пiдвести пiдсумки
планiв розвитку закладiв загЙьноi

Запорiзька за.ЙiпБЙu,тня школа bItl ступЙБ :VчЙ
ЗаПОР!ЗЬКоТ MicbKoT ради запорiзь*от oonu.ri'

Кулик ВолодимфЪр]ЕБЙч

MepKiHa Бй;irа Бйпьна

хмiль Ганна МйБй
ЗапорiзькаБ.а"Й;Бiтн"- пrкола blll сryпенГ:\ЪЛ Iваницька ТеБЙЪЙЙр i вна
Запорiзький Оа.аrоп лiцей :тsssJапорiзькоl
MicbKoT ради Запорiзiкоi областi

Солдатснко оr;;Бас"лi""а
Запорiзький зайьноБББ,ltй
навч;шьно-виховний комплекс Ml06 ЗапорiзькоТ
MicbKoi ради Запорiзькоi областi

Iванiшина олЪй днатолii'"на

'unoorr"nкомплекс Лъ108 Запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькоi
областi Валентина Володимирiвна

Мелiкова IринаДнЙЙБЙ

(утрим€}лисьr> - О



ВИСТУПИЛА:
Губiна о,о,, голова KoHKypcHoi KoMicii, яка оголосила результати тетього етапу конкурсу.

,?":.Ъ?#;;"ТiН"?""ХН:JJ"'*-Н;::.:'i:,*:","злт,::]iчiТ перспективних планiв розвитку закладiв
;:н,Т.h,:::нfi:il:""ж,,}:::н:i::::"lжL"уЁiiЦ;й:";;?#Т':ilfr,lТ''".'ЖЖ;Т:ii:
нтJ;fi:lхi"#;ii-;г"JffЪiнiн:;,lужl";,ii::Ё,т:"11Ьrr!tr;:Т#:l",fl.J-#,,J#НН."Т""#i;
ff;ХiН"#JJ-rН:,ТiЪrЖ"П 

-'Бi"Й-i" закладiв загмьнот Й.,ЁН|,'1НТ#"о"#'Jff, Тffi:;:JJТr*Ж;учасникiв конкурсу, якi отримали:
2бали- 2 o.1O;
вiдIдо2балiв - / осiб;
вIд (J до l балу - U осiб.

Голова конкурсноТ KoMiciТ
Члени конкурсноi KoMicii

О.О.Губiна
.В.Прасол
Ф.Полухiн

Г,М.Васильчук
В.М.Захарчук
В.В.[ванова
Ю.П.Штанько
А.Ю.Гузеватий
Ю.I.Юдiн


