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департаменту освlти l науки

Запорiзькоi м icbKoT рзди

"iiЦlл,tоtt*эЪЗз;-у
оголошення

про проведення конкурсу на зайнятгя вакантноi посади директора

ЗапорiзькоТ no"u,*o"oi1 Ьколи кНатхнення> Запорi,:-:,_yi:_l::Т рали,

ЩонаJIежитьДокоМУl{альнOТвласностiтериторiальноi.-громаДимiстаЗапорiжхся

Департамент """,*_,j.i1::_:::yj:::::}:lч:igЁ:;l;lT5;;xypc 
rra зайняття вакантноi посади директора

початковоi шщqщц (НатI!9ццд}
порiзькоТ м iськоТ_ради

Запорiзька початковоl
мiсце знахооп..ппо, url.'iuuuo" Ъо.оuпu. Oro"nbn Ou, *, За_Ц_ОРiЦjrsЯ, 92]?q

ТеРИ'ГОРl|1JIьгlul lPUlYlaлrL]"-,* "*"-._,- - 
__л__:1. _л_лrlлбпиrлптLп!

посадовиli оклад, налбавки, доплати, премii встаtIовлюIоються згlдно з

трудовиМ договором, lйпоujопо до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 30.08.2002 Ns1298 кПро оплату. працl працiвникiв на, ocHoBi единоi

тарифноi .irn, po.prii, i iое(iiuiс"::.,:^:--и прачi праuiвникiв установ,

закладiв та органlзацiй окремих *1rу,.ч бtодlкетнот сфери>; Постанови

КабiнетУ MiHicTpiB Y-p.T,r,i "i^ 
19,0i.l999 Nэ859 кГIро умови i розмiри

опЛатl,{праrtiкерiвникiвпiлпрl,tеМсТВ,ЗасноваНихLtадержавнiЙ,t<омунальнiй
власностi, та об'сднань державних пiдприемств"1 _!Tll:o-в1 

Кабiнету

M;;i; уtратни вiд 10.07.)019 N9б95 <<про внесення змiн до постанови

ii;at;.;, MiHicTpiB ЙраТни вiд 1t,0l 29].8.N,22 ]gр"ллly","::ння 
оплати

працi педагогi.lних npuibn"niui), наказу MiHicTePcTB" T:]:j ]лYКИ 
УКРаiНИ

"io 
jo,oq.zoo5 N9557 i Про uпорядкування умов оплати прашi та затвердження

схем тарифн"* роrрпоЁ npuuiun"niu навчаJIьних закладiв, ycTaLIoB освiти та

Найменування посади та умови

lvPl1 rvРrqJlDltvr 
KaBHoto MoBOto, мае вищу ocBtl'y

громадяl]и но м У KpaiH t,t, в i,l t ь tto володl с дер)lтi,-:,::"Y,Хl*]"-",
ступеня не нижче *u.iarpu, стаж педагогiчноi таlабо науково-педагогlчноl

роботиНеМе}lшетрьохрокiв(крiм.керiвниrсiвприватНих'корПораТИВних
закладiв освiти), op.uni,1,op"bKi' здiбностi, стан фiзичного i 

. 
психiчного

Здоров,я,ЩонеПерешкоДжасВиконаннЮпрофесiйнихобов'яЗкiв,пройшла
конкурсний вiдбiр та вI4знана переможцем конкурсу,

Квалiфiкаuiйнi вимоги до

керiвника закладу освiти

вiдповiдно до Заiсону Украiни
кПро повну загальну середню

ocBiTy> (п.3 Положення про

конкурс на посаду керiвника

закладу загальноi середньоТ

освiти комунальноТ власностl

територiальноi громади MicTa

ffiьсятакi документи:
!,ля y,tacTi у KotlKypcl
- заява про участь у KoHKypci з. наДаННЯМ .':1iлii:Ч9,:: :З,:::У'""-
дuпЙ uiдпоuiд"о доЪu*о"у Украiни_кПро захиот персональних даних);

]""r"ы".р.фiя таlабо р..о*, (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраТttи;

- копiя документа "рБ ""*v 
oc"iTy (з додатком, що с його невiд'смноrо

частиною) не нижче освiтнього ступеl]я магiстра (спешiалiста);

- документ, що пiдru.ii",у, ,in,"6 володiння i,p*uuno*o мовою (сертифiкат);

_ копiя трудовоi п""п,пй чи iнших доlсументiв, *" "il]'.:l|]:У.':л':л:]Т:
педагогiчнот (науково-педагогiчноi) роботи не мsнше трьох poklв на день lx

поданнЯ (KpiM приваТних та корпоративних закладiв освiти);

- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;

- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного

огляду;
- мотйвацiйний лист' складенийt у ловiльнiй. формi' .---. -.ллJлллiх,li -./абп
ЬТН;Ж;11^"r"',"r, документи, щб пiдruЪрлжуlоть iT професiйнi таlабо

моральнi якостi.

,ц,окументи подаються особисто (або уповноважено}о згiдно з довlренlстю

особоtо). 
^1 14.A.l

ДЪ*уr""r" приймаються з 26,11,2021 по 24,12,202l у примlщеннl

;;;r;;й"ого вiддiлу освiти Шевченtсiвського району департаменту

;;;i;;; ;"у-и ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за адресою: вул, LIapiBHa, l45A,

ПФЙt"це"ий строк i мiсце

подання документiв для участl



-iiiiopbnnй, 
вул, ПiBtti,t,,, *oru,.]7 та складаеться з наступних етапiв:

- 13.01.2022 о 13.00 - перевiрка на знання закOнодавства у сферi загаJIьнOТ

середньоТ ocBiTta, зопреrа-за*онiв УкраТни <Про ocBiTy>l,. <Про повну загаJIьну

сереДНIоосвiту>таiншихнорМаТиВно-ПраВоВИхактiвУсферiзагальноi
серелньоТ освiти, що вiдбувасться tпляхоI\4 письмового тестування;

- 13.01.2022 о l4,t5- Ъеревiрка професiйгrих компетентностей шляхом

п I{ сьмо I]огО B1,I р iшеп ня си,гуацiлi но г0 завдання ;

- I3,0t,2022 о is,zo - публiчна та BiдlcplrTa презентацiя державною мовою

ПерсПекТИВНоГоПЛаНУро,u",пУЗакЛаДУзагальноiсереДньоТосвiтl't,аТакоЖ
надання вiдповiдей }Ia запитання членiв конкурсноТ KoMicii в ме}ках змiсту

ного випробування.

!,ата та мiсце початку

конкурсного вiдбору, етапи

його проведення та тривалiсть

N\rгlNJ/Е:Wlv--jjl:-a'::::-- - --- 

- 
-л_:л-, 

',.КЙЙ-До"- С**:"r"" - головний спецiалiст територiального вlддlлу

освiтИ ШевченкiвсЬкого районУ департаменту освiти i науки Запорiзькоi

MicbKoT рапи, т,28б-23-21, e-mail: tvo,shev@zp, gov,ua,

Прiзвище та iм'я, номер

телефону та адреса електронноi
пошти особи, уповноваrкеноi
надавати iнформачiю лро

конкурс та приймати

документи для участi у


