
Додаток 1

оголошення
про проведення конкурсу на посаду директора

запорiзького навчально_виховного -;;r"-;iN, +z зuпорi*пот MicbKoT рали запорiзькоi областi,

ЩоншежиТЬДокоМУНаJ]о"о'uпu.по.тiтериторiальноТгромаДимiстаЗапорiяtхtя

f\епартамент освiти i науки Запорiзькот Micbkoт ради оголоtllуе конкурс на посаду директора

Запорiзького навчально-виховного комплексу Nч 42 ЗапорiзькоТ MicbKoT рали Запорiзькоi областi, що налеrкить

до по*уп-rноi власностi територiальноТ громали MicTa Запорiжжя:

ЗапорiзькоI областi
Мiсце знаходження: вул. Шевченка,217а, м,

Запорiзький навчаJlьно-виховний комплекс Nф2 ЗапорiзькоТ MicbKoT

Запорilltжя, 69007

найменчвання та мlсце

знаходження закладу

територiалоноТ громади MicTa Запорirкжя,

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премii встановлюються згlдно з

трудовиМ договором, uiдпоuiдпО до П.останови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

з0.08.2002 N9l298 кПро оплату праut прачiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноТ

.йп" porproiB i коефiчiентiв з оплати прачi прачiвникiв y:]u|.ou, закладiв та

органiзачiй окремих ЙузеИ бtолжетноТ.,Р"р",r; Постанови Кабiнету MiHicTpiB

у'-р"т"" вiд tЬ.05.1999Ъ859 кпро умови iрозмiри оплати праui керiвникiв

пiдприсмств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, .та 
об'еднань

державних пiдпр".".r.u; По",urtо"" Кабiнету MiHicTpiB. .УкраТни вiд

10.07.2019 Nч695 Kllpo внесеннЯ змiн дО постановИ Itабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 11.01.2018 м22 кПро пiлвищення оплати працi педаго,i:111 працiвникiв>,

наказу MiHicTepcTBa Ьсвiти i науки УкраТни вiд 26,09,200' N"l]лл:ТI:
;Й-;;;;;;';;;; оплати прашi та затвердження схем тарифних розрялiв

працir"йкiu цзgчаЛЬНИх ЗакЛаДiв, УсТаНов осВiти та Н9укоВих усТаНоР->' . ---- -_

Найменування посади та

умови працi

здоров'я, що не перешкоджас виконанню професiйних обов'язкiв, пройшла

та визнана переможцем ко

Посаду директора зuпйлу зБапrпЫ,' 
""рЙнrо,' 

ocrir" комунальноТ власностi

територiальноТ громади .MicTa Запорiжlкя може о!liy1l.лл",л",11, 
:::,_:t9Рrl rvРlшrDrrvl : ,_ л

.рЬruлr""пОм УкраТни, вiльнО володiС дерх(авноЮ мовою, мас вищу ocBlTy

ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноi таlабо науково-педагогiчнот

роботи не менше трьох poKiB (KpiM. _керiвникiв 
приватних, корпоративних

закладiв освiти), ор.а"iзurорськi 
'здiбностi, 

стан фiзичного i психiчного

Квалiфiкаuiйнi вимоги до
керiвника закладу вiдповiдно

до Закону УкраТни кПро
повну загаJ]ьну середню

ocBiTy>

Д", r,асr* -о,r-уФ подаються TaKi документи:
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персонаJIьних даних

вiдповiдно ло Закону УкраТни кПро захист персонаJIьних даних);

- 
'аuтобiографiя 

таlаЬо резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраТни;

- копiя документа npo ""щу 
ocBiTy (з додатком, що с його невiд'смною

частиною)НенИжЧеосвiтньогосТУПеНямагiстра(спечiалiста);
- документ, цо пiдтвердrкус вiльне володiння державною мовою;

- noni, труловот книжки чи iнших документiв, щ9 цiдтверджують стах(

педагогiчнот (науково-педагогiчнот) роботи не менше трьох pokiB на день Тх

подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);

- довiдка про вiдсутнiсть судимостil
- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного

огляду;
- мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi,
Особа може надати iншi документи, що пiдтверлжують ii професiйнi таlабо

моральнi якостi.

fJ,окументИ подаютьсЯ особистО (або уповнОваженоЮ згiдно з довlренlстю

особою).
.Ц'окументиприймаютьсявПроДоВж20календарнихДнiввiддняоприЛЮДНення
оголошення про проведення конкурсу у примiщеннi територiального вiддiлу

освiти Шевченкiвського району департаменту освiти i lgyli ЗапорiзькоТ

мiськоI ради за адресою: вул. Чарiвна, 145-А, м, Запорiжжя, 6907 l,

Перелiк, кiнцевий строк i

мiсце подання документiв для

участi у KoHKypci

J4rlUP!JDrrvr

.u.uпr"ооauiтня вечiрня школа II-Itl ступенiв Ns 31 ЗапорiзькоТ MicbKot ради

^ __:^- -.^т л^-лл-;\ бо бпhа.лп.баOоб м Запопirкх<я. вчл. Пiвнiчне шосе,37;

етапiв:
- перевiрка на знання законодавства у сферi загальноi сепепнъо_t llз],":]"Il1yз
запо"i" УкраТни кПро ocBiT>, кПро повну загzulьну середню ocвlTy) та lнших

нормативно-правовиХ aKTiB У сферi загальноi середньоТ освт,и, що вiдбувасться

шляхом письмового ,".ry"u""o l6.11.2020 о l5.30 у примirrtеннi

ЗапорiзьlсоГо лiцеlО пПрЙiньП Запорiзькоi MicbKoT р"о" !:."::f 
,::::

,Щ,ата та мiсце початку
конкурсного вiдбору, етапи

його проведення та

тривалiсть



-перевiркапрофесiйнихкомПеТеНТнOсТеЙIлЛяхоМllисьмUlJUll'DУrРlшwlllr,!

ситуашiйного ruuоu"п,, яка вiлбул.т" 1],l1;.'О?.Чл :"л]',::"J тч:у:}:::;
*""ara*"оaтей шляхом письмового вирiшення

69006, м. Запорiжlкя, вул. Пiвнiчне шосе,37,

;H;i;;;;; 
";Б; ,nirfo*ino,, 

запорiзькот MicbKoT ради (запорiзька

загалоноосuiтня вечiрня -noлu II-III ступенiв Ns Зl ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Запорiзькоi областi) за адресою: 69006, м, За"орiя,lкя, вул, Пiвнiчне шосе, 37;

] пубпi.,пu та вiдкрита презентацiя державною мовою перспеКтиВНОГО ПЛаНУ

розвиткУ закладу. загаль;оТ середньOТ освiти, а такOх( надання вiдповiдей на

запитання членlв конкурсноТ KoMiciT в межах змiсту конкурсного

u"прооУuuппя,якавiДбулетьсяl8.11.2020оl4.30упримiLшеннiЗапорiзького
лiцею пПромiнь> Запорiзькоi MicbKoT рали (Запорiзька загаJIьноосвiтня вечiрня

школа lt-ilt ступенiu :rЬ Зl ЗапорiзькоТ мiсыtоТ рали ЗапорiзькоТ областi) за

м icbKoT рам, т.286 -23 -2 1, е-m ai l : tvoдhqt,]@zp€ov, ua,

Прiзвище та iм'я, номер
телефону та адреса

електронноТ пошти особи,

у повноваженоi надавати
iнформачiю про конкурс та

приймати документи для


