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Графiк проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
ЗапорiзькоТ початковоТ школи кIlатхненняi> ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

,Щата ,Щень
ти}кня

Захiд Примiтка вiдповiдальнi

24,11,202| середа видання наказу про проведення
конкурсу.

Пiдготовка листiв про
надання кандидатур для
включення до складу
конкурсноI KoMiciT.

IBaHoBa В.В,
Захарова А.Г.

25,1|,202l четвер Оприлlоднення оголошеrrня про
проведення конкурсу на сайтi
MicbKoT ради, сайтi департаменту
освiти i HayKr'r ЗапорiзькоТ MicbKoT

рали

Пiдготовка листiв на

управлiння внутрiшньоi
полiтики, преси ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради та на
териr,орiальний вiддiл освiти
Шевченкiвського райоrгу про
оприлюдне ння оголошення
про проведення конкурсу

IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.

Оприлюдненlлi оголошення про
проведеншI конкурсу на сайтi
територ iального вiддilry освiти
Шевченкiвського району

Перепелиця
н.е.
Кузнечов А.С.

26.|1,2021 п'ятниця Початок подання та приt"lому
документiв вiд кандидатiв на
зайняття вакантнот посади директора
Запорiзькоi початковоТ школи
кНатхнення> ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради

Кузнеuов А.С.

27.1 L202 l с.убопtа
28.1 1.2021 неdiля
29,11.202| понедiлок Продовження подання та

прийому документiв
Кузнечов А.С.

з0.11.202l BiBTopoK
01,12.202| середа
02.|2,202l четвер
0з.12.202\ гI'ятниця
04.12.2021 субоmа
05.12.2021 неdiля
06.12.2021 понедiлоtс
01.|2.202| BiBTopoK

08.12.202l середа
09.12202l четвер
\0.12.2021 п'ятниця

I I.12.202I с.убопtа
12.1 2.2021 неdiпл
\з.\2.2021 понедlлок
|4.12.2021 BlBTopoK
|5.12202l середа
16,12.202l четвер
l7,12.2021. п'ятниця
18.12.2021 субоmа
I9.1 2.202 I ttеOiлл
20.12,2021 понедiлок
21.|2.2021 BlBTopoK
22.|2.202]' середа
23.12202| четвер
24,122021 п'ятниця Закiнчення прийому поданих на

KoHKYpc документiв
Кузнечов А.С.

25.12.2021 субоmо
2б.I2.2021 неdiлл

2,7.|2.202| понедlлок



Конкурсна
комiсiя

28,|2.2021 BiBTopoK Перевiрка поданих на конкурс

докумеrпiв. Прийняття рiшення
про допущення/ недопущенлlя

кандидатiв до yIacтi у конкурснOму

вiлборi на зайнятгя вакантноi
посади директора Запорiзькоi
початковот школи кнатхнення>
ал_апiоr ип'i rliпцкпт пя пи

IBaHoBa В.В.
Захарова А,Г.

Перепелиця
н.с.
Кузнечов А.С.

29.12.202ll середа Оприлюднення рiшення
конкурсноТ KoMiciT на сайтi MicbKoT

радц Ъайтi департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoT рали
(тпrотокол N1 вiд 28.12.202l)
Оприлtодненrlя рiшення
конкурсноТ KoMiciT на сайтi
територiального вiддiлу освiти

шев.lенкiвського району та на сайтt

початковоi школи кнатхнення>
t/ппптпкпп Nо1 пiп 2-Sлl2.2021)

з0.12.202| четвер

з1.|2,202]l п'ятниця

01.01.2022 субоmа

02.01.2022 неdiля

03.01.2022 понеёiлок
04,0|,2022 BiBToDoK I -

05.01.2022 | середа бзlrаr-rомлення кандидатiв iз

закладом освiти_
Перепелиця
н.е.06.01.2022 четвер

07.01.2022 п'яmнuця
08.0L2022 субопlо

09.01.2022 неdiлл
l0.01.2022 tlонедlлок
||.01.2022 BiBTopoK

|2.0|.2022 середа

13.01,2022 чеmвер lI o.t attlo к ко н t{y р cl t о z о в i D б ору

l3:00
J етап конкурсу _ письмове
тестування
Оцiнювання та прийнятгя рlшення
про допущення/недопущення до

участi у II етапi конкурсу
l 4:15
II етап конкурсу - письмове
вирiшення ситуаuiйного завдання,

Оцiнювання та прийняття рiшення
про допущенrlя/недопущенtlя
кiндидатiв до участi у III етапi

конкурсу,
15:00
III етап конкурсу - гryблiчна та

вiдкрита презентацiя
перспективного плану розвитку
ЗапорiзькоТ початковоТ школ и

KHaTxtleH няl> ЗапорiзькоТ MicbKoT

ради
Оцiнювання презентацii'.
Пiдведен ня пiдсумlсiв проведення

конкурсу на зайняття вакантноi

посади директора ЗапорiзьttоТ

початковот школи кнатхнення>
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Протоlсол ЛЪ2 засiдання
конкурсноТ KoMiciT

Конкурсна
ком iсiя

Протокол Ns3 засiдання
конкурсноТ KoMicii

Протоlсол J\b4 засiдання
KoHKypcHoi KoMicii

Пйсумковий протокол
засiдЪння конкурсноТ KoMicii

IBaHoBa В,В,,
Захарова А.Г.|4.0|.2022 | п'ятниця Оприлюдпення рiшення

конкурсноТ KoMicii на сайтi мiськоi
пади. Ьайтi департаменту освiти i



n ач * 
-з 

u n о р iз ькот м i с ь к оi р ади

1проrо,<оли Ns2, N9З,N94 та

пiiсумковиИ протокол вiд

13.01.2022

,Щ,епартамент
освiти i науки
Запорiзькоi
MicbKoT рали

1,1,01.2022
ffii""ч"""я переможця конкурсу
на вакантну посаду директора
запорiзькот початковоi школи

кНатхtlенняrl ЗапорiзькоТ м icbKoT

ради та укладання з ним строкового


