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м. Запорiжжя

Засiдання конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу
на зайнятrя вакантноТ посади керiвника (лиректора)
Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському району
MicTa Запорiжжя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради

голова конкурсноi koMicii - Зайцев Вячеслав олексiйович - голова постiйноi koMicii з питань
освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoT ради

Секретар KoнKypcнoi KoMicii - Захарова Алла Григорiвна - головний спецiалiст вiддiлу
оргiнiзацiйноI та кадровоi роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради
Члени конкурсноi KoMicii:
IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департаменту - начальник вiддiлу
органiзацiйноi та кадровоi роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi ради;
Боряков TiMyp Вячеславович - юрисконсульт провiдний вiддiлу юридично-договiрноi роботи
служби технiчного нагляду за будiвництвом i капiта_tlьним ремонтом департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoi ради;

Коваленко Тетяна Михайлiвна - директор комунальноi установи KI]eHTp професiйного
розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

письмового iспиту на знання законодавства у сферi освiти дiтей з особливими
освiтнiми потребами; знання основ спецiальноi педагогiки; знання основ управлiння
дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового iспиту.
1. Проведення

СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного Зайцева В.О., голову конкурсноТ KoMicii, який
наголосив, що за результатами перевiрки конкурсною комiсiсю документiв, поданих на
конкурс на зайнятгя вакантноi посади керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурсного центру
по Вознесенiвському району MicTa Запорiжlкя департаменту освiти i науки Запорiзькоi
MicbKoi ради, на пiдставi рiшення конкурсноi KoMicii вiд24.09.2021 (протокол Jф 1 засiдання
конкурсноi KoMicii) до участi у KoнKypci допущено Каптюх Оксану Валерiiвну, вчителямлогопеда закладу дошкiльноi освiти (ясел-садка) комбiнованого типу Nч 22 <Iвушка>
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.
Запропонував перейти до проведення письмового iспиту на знання законодавства у
сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами; знання основ спецiальноТ педагогiки;
знання основ управлiння дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру кандидата на зайняття
вакантноТ посади керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському
району MicTa Запорiя<жя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради Каптюх О.В.
Нагадав про тривалiсть та процедуру проведення письмового iспиту.
Iспит склада€ться з б питань, якi формlтоться iз загального перелiку питань, по 2
питання за коя(ним iз напрямiв: знання законодавства у сферi освiти дiтей з особливими
освiтнiми потребами; знання основ спецiальноТ педагогiки; знання основ управлiння
дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру.
Iспит проходить у письмовiй формi не бiльtl,tе ] zоduнu 20 хвuлuн у присутностi членiв

Зайцев В.О. запропонувtlв Каптюх OKcaHi Валерiiвнi обрати один
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зtlпропонованих BapiaHTiB завдань, ознайомитись з питаннями та приступити до виконання
письмовOго iспиту.
Каптюх О.В. обра"lrа BapiaHT }ф /
Проведення iспиту здiйснюеться згiдно iз затвердженим Положенням.
Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмовий iспит, члени KoнKypcнoi KoMicii
приступили до оцiнювання вiдповiдей на питання.
Секретар KoнKypcнoi KoMicii Захарова А.Г. нагадала критерii оцiнювання письмового
iспиту.
За письмовi вiдповiдi на питання виставляються TaKi бали:
2 балu, якщо питання розкрито в повнOму обсязi;
] бал, якщо питаннярозкрито фрагментарно;
0 бшiв, якщо питання Ее розкрито повнiстю.
Якщо кандидат за результатаNdи iспиту набрав 5 балiв, BiH допускаеться до спiвбесiди.
Якщо кандидат за результатами iспиту набрав менше 5 балiв, BiH не допускаеться до
спiвбесiди та вважаеться таким, що не пройшов конкурс.
Пiсля закiнчення оцiнювання письмового iспиту Каптюх О.В., кандидата на зайнятгя
вакантноI посади керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському
району MicTa Запорiжжя департаI\,{енту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради, секретар
конкурсноi KoMicii заносить до екзаменацiйноi вiдомостi заг€rльну кiлькiсть набраних балiв
за письмовий iспит та визначае середне арифметичне значення iндивiдуЕlльних оцiнок членiв
KoнKypcнoi KoMicii.

СЛУХАJIИ:

По другому питанню порядку денного Зайцева В.О., голову конкурсноi KoMicii, який
оголосив результати I етапу конкурсу - письмового iспиту на знання законодавства у сферi
освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами; знання основ спецiальноi педагогiки; знання
основ управлiння дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру.
Всього виконував письмовий iспит 1 кандидат - Каптюх Оксана ВалерiiЪна, яка
набрша Э0 б., середнiй ба-тl - J, с7
BHic пропозицiю допустити Каптюх О.В. до другого етапу конкурсу (спiвбесiди з
обговоренням мотивацiйного листа).
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням)
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,Щопустити Каптюх О.В.
мотивацiйного листа).

до другого етапу конкурсу (спiвбесiди з обговоренням

Голова коЕкурсноi KoMicii
Секретар конкурсноi KoMicii
Члени конкурсноi KoMicii:
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Т.М. Кова.пенко

