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ДОЛИНСЬКА MICьKA РАДА

IВАНО_ФРАНКIВСЬКОI ОБЛАСТI
сьоме скликаннrI

об' еднана територiальна громада

(шiстнадцята сесiя)

рIшЕння

Вiд 28.05 .2020 ЛЪ 5б8-1б 12020

м. ,Щолина

Про Положенця про конкурс на посаду

керiвника комунальцого закладу
загальноi середньоi освiти

,.Щолиллськоi MicbKoT ради

З метою забезпечення органiзованого проведеЕнrI конкурсного вiдбору

на замiщеннrl вакантних IIосад керiвникiв комун€LJIьних закладiв загалъноi

;;p;;;;"i o."ir" та вiдповiдно дъ Типового положення про конкурс на

посаду керlвника державного, комун€tльного закладу загаJIъноТ середньоi

освiти, .ui".рл*еного наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд

28.0з.2018 року N9291, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 16

квiтнЯ 201S рокУ за J\b цiцtзtOoо, cTaTTi 26 Закону Украiни <Про ocBiry>>,

cTaTTi 39 Закону УкраТни <Про повну загыIъну середню освlту)), керуючись

ст.26<<ЗаконУ УкраrЪи <Про йi.ц.". самовряДування в УкраiЪi>>, мiсъка рада

ВиРIШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду. керiвника

комунzlJIЬного закJIадУ заг€шъноi середньоi освiти ,Щолинсъкоi мiсъкоi ради

(додаеться).

2. Уповноважити управлiння освiти Щолинськоi MicbKoi ради

(В.Сподар) забезпечити .rlд.оrо"*у та IIроведення KoHKypciB на посади

керiвникЬ поrу"альних закладiв освiти вiдповiдно до Положення.

3. Контролъ за дотриманням даного Положення IIокJIасти на постiйIry

комiсiЮ з питанЬ освiти, культурИ, нацiоналъногО i духовного вiдродженнJI,

туризму, ф
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ЗАТВЕРДХtЕНО
рiшення мiсъкоi ради
вiд 28.05 .2020 JЮ 568-1612020

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керiвника

комунального закладу загальноi середньот освiти

,Щолинськоi MicbKoi ради

Роздiл 1. Загальнi положення

1.1. Ще Положення визначае загальнi засади проведеннrI конкурсу на

посаду керiвника комун€lJIъного закладу загаJIьноi середньоi освiти ,Щолинськоi

мiськоi ради (дапi - заклад освiти). }
1.2. Положення розроблено вiдповiдно до Конституцii УкраiЪи, Кодекý

законiв про працю УкраiЪи, законiв Украiни <Про ocBiry>>, <Про повну загальЕу

середню 
^о."Ьуо та Типового положення про конкурс на поса.ry керiвника

державного, коNц/наJIьного закJIаду загальноi середньоТ освiти, затвердженого

наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 28.03.2018 року J,,lb291,

1.з. Призна"ення керiвникiв комунаJIьних закладiв загапьноТ середньоi

освiти ,ЩолинсъкоТ MicbKoi рuд" здiйснюеться на пiдставi рiшення конкурсноi

KoMicii, шляхом укладення строкового трудового договору.
Уповноваженим органом Засновника е управлiннЯ освiтИ ,Щолинсъкоi

MicbKoT ради Iвано-Франкiвськоi областi (даоi - уповноважений орган).

1.4. Керiвником закJIаду заг€}JIьноi середньоi освiти може бути особа, яка е

громадян""Ъ, Украiни, вiльно володiе державною мовою, мас виЩу ocBiTy

ступешI не ""*"Ь 
магiстра, стаж педагогiчноI таlабо науково-педагогiчноi

роботи не менше трьох pokiB, органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i*

психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних обов'язкiý
пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу вlдповlдно до

ЗаконУ УкраiЪи <Про повну загальну середню ocBiTy>>,

Роздiл 2. OcHoBHi засади конкурсу

2.1. Конкурс складаеться з таких еташiв:

- прийняття рiшення про проведення конкурсу та затвердження скпаду

конкурсноi KoMiciT; q

- оприпюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участь у

KoHKYPcii 
,*я попаних вiдповiднiсть установленим- перевiрка поданих документlв на

законодавством вимогам;
- допущення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi;

- ознайомлення кандидатiв iз закладом освiти, його ]трудовим колективом

та представниками батькiвського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного вiдбору;



3

''ý-

,ý-

- визначення переможця конкурсу;
- оIIрилюднення результатlв конкурсу,
2.2. Рiшення про проведення конкурсу приймасться Засновником:

- одночасно з прийняттям рiшення про yTBopeHHrI нового закладу загальЕоТ

середнъо1 освlти;
.неМеншенlжЗаДВаМlсяцlДоЗаВершенн'IсТрокоВоГоТрУДоВоГо

договору, укладеного з керiвником закладу загалъноi середнъот освiти;

- нБ пiзнiше десяти робочих днiв з дня дострокового припинення договору,

укладеного з керiвникой вiдповiдного закладу загаJIьноi середньот освiти, чи

визнаннrI попереднього конкурсу таким, що не вiдбувся,

2.3. оголошення про проведення конкурсу оприлюднюсться на офiцiйЕому

вебсайтi засновника та уповноваженого ниМ ОРГаНУ (З" НаЯВНОСТi), На

офiцiйному вебсайтi заклаДУ Освiти (за наявностi) наступного робочого дня

,rйп" прийнrIття рiшення про проведення конкурсу та повинне мiстити:

- найменування i мiсцезнаходження закJIаду освiти;

- наЙменування посади та умови оплати працi;

- квалiфiкацiйнi вимоги до керiвника закладу освiти вiдповiдно до Закону

Украiни <Про повну загальну середню ocBiTy>;

- вичерпний пЁрелiк, кiнцевий строк i мiсце подання документiв для участ1

'*o"_nf;; та мiсце початку конкурсного вiдбору, етапи його ПРОВеДеННЯ Та

тривалiсть;
прiзвище та iм'я, номер телефону та адресу електронноi пошти особи,

уrо""о"u*еноi надавати iнформацiю про конкурс та приймати документи дJuI

участi в KoHKypci.

Роздiл 3. Конкурсна комiсiя

3.1. Щля проведення конкурсу Засновник формуе та затверджуе конкурсну

комiсiю чисельнiстю вiд б до 15 осiб, до складу якот на паритетних засадах

входять представники:
- Засновника (депутати вiдповiдного представницького органу мiсцеЁого

самоврядування (не бiльше однiеi особи вiд однiсТ фракцiТ чи гругrи);

- територiального органу центрzшьного органу виконавчоi влади iз

забезпеченнrI якостi освiти (державнi сlгужбовцi);

- iнститутiв громадянського суспiльства (громадських об'еднань

керiвникiв закладiв оЬвiти, професiйних об'еднанъ педагогiчних працiвникiв,

раiон"оi (мiськф профспiл*о"оi органiзацiТ та iнших громадсъких формувань,

а також експертiв, ба"iвчiв у сферi загЕLльноi середнъоi освiти тощо),

з.2. Загальна чисельнiсть "ле"i" 
конкурсЕоТ KoMicii становить вiд б до 15

осiб.
3.3. У роботi конкурсноi KoMiciT з правом дорадчого голосу можуть брати

участъ представники органiв |ромадсъкого самоврядування даного закладу

.u.-urroT середньоi освiти (не бiльше 2-х осiб),

3.4. з метою формування та затверджен}UI персон€tльного складу

конкурсноТ KoMiciT, до прийняття рiшення про проведення конкурсу,
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уповноважений орган Засновника iнформуе гrро необхiднiсть (iз з€вначенням

TepMiHy) подання кандидатУр ДJIя включення до складу конкурсноТ KoMicii:

1з

забезпечення якост1 освlти;
- громадське об'сднання керiвникiв закладiв освiти, професiйне

об'еднання педагогiчних працiвнйкiв, районну (мiсъку) профспiлкову

органiзацiю та iншi громадськi формуваннrI у сферi загаJIьноi середньоi освiти;

- заклад.u.uлi"оi середньоi освiти про необхiднiсть поданнrI кандидатур

для включеннrI до скпаду конкурсноi KoMicii з правом дорадчого ,on::{

,rр.дaru"никiв органiв |ромадського самоврядування закладу загыIьно1

середньоi освiти.
з.5. кандидатуру до участi у роботi конкурсноi KoMicii з ПРаВОМ ДОРаДЧОГО

голосу вiд трудового колективу обираютъ на заг€шьних зборах трудового

колективу та подають уповноваженому органу Засновника не пiзнiше 5 робочих

днiв пiсля отриманшI iнформацiйного повiдомлення. ý
з.6. кандидатуру до участi у роботi конкурсноi KoMicii З ПРаВОМ ДОРаДЧОГО

голOсУ вiД .ро*uл."по.Ь об'сднаннЯ батькiВ yrHiB (вихованцiв) закJIаду

загальноi середнъоi освiти обирають iз загаrry батькiв вiдповiдного закJIаду

загальноi середньоi освiти згiдно зi ст.28 Закону УкраТни <Про ocBiTy>> та

подають уповЕоваженому органу Засновника не пiзнiше 5 робочих днiв пiсля

отримання iнформацiйного повiдомлення,

з.7.Iншi грЪмадськi об'еднання протягом 5 робочих днiв з джи отримання

iнформацiйного повiдомленЕя, подають уповноваженому органу Засновника

кандидатури для включення до персонЕшьного складу конкурсноi KoMicii,

ухваленi на загыIьних зборах об'еднанн,I,
кандидатур3.8. Для вкJIючення до складу конкурсно1 KoМlc1l

запропонованих |ромадським об' еднанням керiвникiв закладlв загыIъно1

середньоi освiти, професiйним об' еднанням педагогlчних працlвникlв,

районною (мiською) профспiлко, вою оргаЕlзац1 ею та 1ншими громадс

формуваннями ) а також з правом дорадчого голосу
об'еднаннямзапропонованих трудовим колективом закладу, громадським

зборах добатъкiв учнiв (.вихованцiв) закладу, головуючим на загаJIъних

уtIовноваженого органу Засновника письмово та епектронною поштою

брали участь у загальних зборах,

3.9. Зарезультатами подання кандидатур уповноважений орган Засновника

впродовж з к€шендарних днiв готус пр::кт рiшення MicbKoT ради про

проведеНня конкУрсу та cTBopeHHrI конкурсноi KoMicii i затвердження fi складу,
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3.10. Для проведення кожного конкурсу створюеться нова конкурсна

комiсiя.
3.11. Конкурсна комiсiя на першому засiданнi обирас зi свого складу

голову i 
".*р.ruря 

KoMicii у спосiб, визначений на першому засiданнi KoMiciT,

простЪю бiлiшiсЪю голосiв членiв конкурсноТ KoMicii, присутнiх на засiданнi.

що обрання голови i секретаря, засiдання koмicii проводить уповноважена
особа управлiння освiти.

Секретар конкурсноi KoMiciT:

- .uб..rrечус, за дорученням голови KoHKypcHoi KoMicii, скликання l:i

засiдання;
- формуе проект порядку денного засiдань конкурсноi KoMiciI;

- здiйснюе пiдготовку засiдань конкурсноТ KoMicii;
- виконуе доручення голови конкурсноI KoMicii, пов'язанi з органiзацiею

проведення засiдань конкурсноi KoMicii;
- веде i зберiгае протоколи засiданъ конкурсноi KoMicii, якi пiдписанi в день

проведеннЯ засiдання yciMa присутнiми Еа засiданнi членами конкурсноТ

KoMicii;
- подае iнформацiю про результати засiдання дJuI оприлюднення на

офiцiйному вебсайтi Засновника протягом наступного робочого дня з дня
проведення засiданнrl конкурсноi KoMicii.

3.12. Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання конкурсноi KoMicii

розмirrryеться на офiцiйному вебсайтi Засновника та уповноваженого ним

оргаЕу.
3.13. ,Що скJIаДу конкурсноi KoMicii не може бути вкJIючена особа, яка:

- визнаНа в установленому законом порядку недiездатною або цивiльна

дiездатнiстъ якоТ обмежена;
- мае судимiсть, або на яку протягом останнъого року накJIадZLпося

адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного або пов'язаного з

корупцiсю правопорушення;
- вiдповiдно до Закону Украiни <<про загrобiгання корупцiт> е близькою

особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлiкт iHTepeciB.

3.|4.Члени по"*ур."оi KoMicii зобов'язанi: ?

- брати участь У роботi конкурсноi koMicii та голосувати з fIитанъ

порядку денного;
- заявляти самовiдвiд у разi наявносТi чи HacTaHHrI пiдстав, передбачених

цим Положенням, що унеможливлюють ix участь у складi KoнKypcнoi комiсii.
3.15. Конкурсна комiсiя е повноважноЮ за умови присутностi на il

засiданнi не менше двох третин ii затвердженого складу. Конкурсна комiсiя .

приймае рiшення бiльшiстю голосiв вiд rr затвердженого скJIаду. У разi рiвного

рЬзподiлу голосiв вирiшальним е голос голови KoнKypcнoi KoMicii.- 
3.16. Рiшення конкурсноi KoMicii оформля€ться протоколом, який

пiдписуетъся в день if засiдання BciMa присутнiми членами конкурсноi koMicii та

оприлюднюеться на офiцiйному вебсайтi Засновника протягом наступного

робо"о.о дня з дня проведеннrI засiдання конкурсноi KoMiciT.

3.17. KoHKyp."u комiсiя та iT члени дiють на засадах неупередженостi,

об'ективностi, незалежностi, недискримiнацii, вiдкритостi, прозоростi,

I
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Роздiл 4. Подання документiв

4.t.ЩlrяУчастiУконкУрсiканДиДаТнапосаДУкерiвникакоМУнаJIъноГо
закJIаду заг€шъЕоi середньоi освiти подае TaKi документи:

- з€lllва про участъ у KoнKypci з наданням згоди на обробку персонаJIъних

даних вiдпо"iд"Ь до Закону Украiни <Про захист персон€tльних данихD та

зазначенням номера телефону i електронноi адреси;

- автобiо.рабiю ,аluборЬ.rоr. (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраiЪи;

- копiя документа про виIIry o."iry (з додатком, що е його невiд'емною

частиною) не нижче ступеня магiстра (спецiалiста);

- документ, що пiдтверджуе uiльне володiння держав"", Y1:::Ji:Y::ý
державного зразка про вищу ocBiry, в якому зазначено про вивчення предмету

(дисциплiни), що ,riдr".рлжують знання украiнсъкоI мови або посвiдченrrя

щодо вiльного володiння держаВною мовою, оц)иМанi до 25 жовтня 2019 року);

- копiя трудовоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверджуютъ стаж

педагогiч"оТ 1"а]пово-педагогiчноi) роботи не менше тръох poKiB на денъ iх

подання;
- довiдка про вiдсутнiстъ судимост1;

- довiдка про проходження попереднъого (перiодичного) психiатричного

доброчесностi. Не допускаетъся будь-яке втручання в дiяпънiстъ

KoMlcii, тиск на членiв KoMicii та учасникiв конкурсу,

огляду;
-'мотивац \йнийлист, скJIадений у довiлънiй формi,

4.2. особа може подати iншi документи, що пiдтверджуютъ fi професiйнi

таlабо моралънi якостi (атестацiйний лист, документ про пiдвищення

квалiфiкаuii).
4.з. Визначенi У пунктi 4.t документИ подаютьсЯ особистО (або ,.. ... ý

уповноваженою згiдно з довiренiстю особою) до конкурсно1 комlс11 Ь,

визначен ий в оголошеннi строк, що може становити вiд 20 до 30 календа9них

днiв з днrI оприлюднення оголошення про проведення конкурсу,

4.4. Уповноважена особа приймае документи за описом, когriю якого надас

особi, яка ix подае.
4.5. Протягом п'яти робочих днiв з дня завершенн,I строку поданн,I

документiв для участi в KoнKypci конкурсна комiсiя:

перевiряс поданi документи щодо вiдповiдностi установленим

законодавством та цим Положенням вимогам; 
t

- приймае рiшення про ооrу*.""" таlабо недопущення до участi у

KoHKypci;
- оприлюднюе на офiцiйному вебсайтi Засновника та уповноваженого ним

органу перелiк осiб, допущених до участi у конкурсному вiдборi (далi

кандидати). _ .__^а__ _.
4.6. Що участi у KoнKypci не можутъ бути допущенi особи, якi:

- не можутъ обiймати ,rо.uду n"pi"""nu закJIаду загаJIьноi середнъоi

освiтИ вiдповiдНо до ЗакОну Украiни <Про повIту загалъну середню ocBiTp>;

l\**__л
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- под€tли не Bci документи, визначенi Законом УкраiЪи <Про повну
заг€шьну середню ocBiTy>>, дJuI участi в KoHKypci;

- под€tли документи пiсля завершення строку ik подання.

Роздiл 5. Оргапiзацiя проведення конкурсу

5.1. Уповноважений орган зобов'язаний органiзувати та забезпечити
ознайомлення кандидатiв iз закладом загалъноi середньоi освiти, його трудовим
колективом та IIредставниками органiв |ромадського самоврядування такого
закJIаду не пiзнiше п'яти робочих днiв до початку проведеннrI конкурсного
вiдбору.

5.2. Уповноважений орган зобов'язаний забезпечити вiдеофiксацiю та (за
можливостi) вiдеотрансляцiю конкурсного вiдбору з под€Lпъшим
оприлюдненнrIм на вебсайтi Засновника та своему офiцiйному вебсайтi
вiдеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

5.3. Конкурсний вiдбiр переможця конкурсу здiйснюеться за результатами:
- перевiрки знання законодавства у сферi загальноТ середньоi освiти,

зокрема Законiв УкраiЪи <Про повну заг€шьну середню ocBiTy>>, <Про ocBiry> та
iнших нормативно-правових aKTiB у сферi загЕLIIьноI середнъоi освiти;

- гrеревiрки професiйних компетентностей шляхом письмового виконання
сиryацiйного завданнrI ;

- гryблiчноi та вiдкритоi презентацii державною мовою rтерспективного
плану розвитку закJIаду загапьноi середньоi освiти, а також наданшI вiдповiдей
на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT в межах змiсту конкурсного
випробування.

5.4. Загалъна тривалiсть конкурсу не може перевищувати двох мiсяцiв з
дня його оголошення.

5.5. У разi якщо кандидат не може взяти участъ у одному з етапiв
конкурсного вiдбору з цоважних причин, пiдтверджених вiдповiднцми
документами, за рiшенням конкурсноТ KoMicii може бути визначена iнша дата
проведення такого етапу конкурсного вiдбору.

5.6. Кандидат мае право вiдмовитись вiд участi в конкурсному вiдборi,
повiдомивши письмово про це комiсiю.

5.7. Перелiк тестових питань, iнформацiя про форrу перевiрки знаннrI
законодавства, зр€lзок ситуацiйного завдання та критерiТ оцiнюваннrl тестувань i
завдань оприлюднюються на вебсайтi Засновника та уповноваженого "", 

n

оргаrry.
5.8. Щля проведення тестування та вирiшення ситуацiйного завдання, за

рiшенням KoMicii призЕачаеться адмiнiстратор, який не входитъ до скл}ду
конкурсноТ KoMiciT.

5.9. Перелiк питань для перевiрки знання законодавства у сферi загальноi
середньоi освiти затверджу€ться центр€tльним органом виконавчоi влади у
сферi освiти i науки.

\>



l-

8

5.10. Перелiк ситуацiйних завданъ, розробляютъся

уповноваженим органом Засновника.

роздiл б. Проведення тестуванняо розв'язання ситуацiйних завдань,

,rр"i."rчцii, оцiнювання та встановлення результатiв

6.1. Вибiр тестових питань та ситуацiйного завдання здiйснюеться

конкурсною комiсiсю шляхом жеребкування iз загального перелiку тестових

.r"ru"" i перелiку ситуацiйних завдань. Порядок проведеннrI жеребкуваннrI

визначасться конкурсною комiсiею. Резулътати жеребкування заносяться до

протоколу засiлання KoMicii.
6.2. Перелiк тестових питань та сиryацtЙне завдання дJUI всlх кандидатlв,

якi претендуютъ на одну rrосаду, е однаковими.
Ъ.З. П.р"вiрка на знаннrI законодавства УкраiЪи у сферi загальноi середньоi

освiти проводиться за допомогою письмового TecTyBaHHrI.

6.4. Тестування мае включати 20 тестових питань. Загальна кiлькiсц,,
BapiaHTiB тестових завдань становить десять. Кожне питаннrI передбачае чотиfi,

"upiu"r" 
вiдповiдi, один з яких е правильним. Кожна правильна вiдповiдь

оцi"rо"r"ся в 1 бал. HeBipHa вiдповiдъ або if вiдсутнiсть оцiнюеться в 0 балiв.

що участi в наступних етапах конкурсу (сиryацiЙЕОГО ЗаВДаННЯ,

презентацii) ДОГц/скаються кандидати, якi набрали не менше 60% вiд

максимаJIьнот кiлъкостi балiв, отриманих за тестування.

6.5. Оцiнювання сиryацiйного завданнrI проводиться за 2-х бальною

шкztлою:
- 2 балм виставлясться кандидатам, якi виявили глибокi знаннЯ та успiшшО

розв'язали ситуацiйне завдання;
1 бал виставляеться кандидатам, якi розв'язали ситуаЦiйне завДаннrI В

обсязi, достатньому для подаJIьшоi роботи;
- 0 балiв виставляеться кандидатам, якi не розв'язzLли ситуацiйне завданнrI

в ycTa'oBtr#i;ýolu 
"u" 

проведення тестування i вирiшення ситуацiйноý
завдання *u"д"дuiи повiдомляються уповноваженою особою KoMicii не пiзнiше,

нiж за три робочих днi до його проведення письмово на електронну адресу'або

за телефоном (з фiксацiею дати i часу повiдомлення),

6.7. Загалъний час для проведеннrI тестування та вирiтпення ситуацiйного

завдання повинен становити не бiльше однiет години сорока хвилин,

б.8. Пiд час проведення тестування та розв'язання ситуацiйних завдань

кандидатам забороняетъся користувжися електронними приладами,

пiдручниками, навчаJIьними посiбниками, iншими матерiалами, а також

спiлкуватись один з одним.
у разi порушення зазначених вимог, кандидат вlдсторонюсться вlд

подальшого проходження конкурсу, Про що складаеться вiдповiдний акт, який

пiдписуетъся присутнiми членами конкурсноТ KoMicii.

6.9. Перед по"ат*ом кожного етапу конкурсу кожен кандидат пред'являе

паспорт цромадянина Украiни або iнший документ, який посвiдчуе особу,

1

_
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6.10. fuя шифрування робiт перед початком конкурсу адмiнiстратором
складаетьсЯ вiдомiстъ за формою згiдно з додатком |, До якоi вноситься
присвоений кожному кандидатовi номер.

6.11. Адмiнiстратор надае кожному кандидатовi бланк iз тестовими
IrитаншIми та бланк для вирiшення ситуацiйного завдання, на яких записуе
присвоений згiдно складеноi вiдомостi номер.

6.12. У випадкУ участi у KoHKypci одного кандидата, шифрування не
проводиться.

6.Iз. Не догrускаеться зазначення на бланку з тестовими питаннями та
бланку з вирiшенням ситуацiйного завдання iнформацii, яка може
iдентифiкувати кандидата, зокрема прiзвища, iMeHi, по батъковi, пiдпису. У разi
порушення зазначенот вимоги кандидат вiдсторонюетъся вiд подальшого
проходження конкурсу, Про що складаеться вiдповiдний акт, що пiдписусться
присутнiми членами конкурсноТ KoMicii та вiдображаетъся у протоколi засiдання
KoMiciT.

6.|4. По завершеннi роботи, або пiсля закiнчення вiдведеного часу,
кандидати повертаютъ адмiнiстратору бланки з вiдповiдями на TecToBi питання
та бланки з вирiтrтенням ситуацiйного завдання. Ддмiнiстратор, пiсля отримання
бланкiв вiд ycix кандидатiв, передас Тх членам конкурсноi koMicii для
оцiнювання.

6.15. Загальне оцiнювання вiдгrовiдей на TecToBi питаншI визначаеться
сумарною кiлькiстю балiв, набраних одним кандидатом, та проставляетъся на
бланках тестування.

6.16. Оцiнювання вирiшення ситуацiйних завданъ здiйснюстъся
iндивiдуально кожним членом конкурсноТ KoMicii Еа засiданнi конкурсноi
koMicii шляхом проставленнrI балiв вiд 0 до 2.остаточною оцiнкою у балах с
середне арифметичне значення iндивiдуалъних балiв, виставлених членами
конкурсноТ KoMicii.

6.|7. Пiсля оцiнюванIUI членами конкурсноi KoMicii тестових питань та
ситуацiйного завдання, секретар конкурсноi koMicii передае бланки з
виконаними тестовими питаншIми та вирiшеним ситуацiйним завданням' iз
зазначеним середнiм балом адмiнiстратору, який заЕоситъ результати
оцiнювання до вiдомостi за додатком 1, вiдповiдно до rrрисвоених кандидатам
HoMepiB та доводить до вiдома членiв koMicii результати оцiнювання.

6.18. Кандидати, якi не з'явилися для проведення тестування та вирiшення
ситуацiЙних завдань без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли
конкурс. 

{

6.19. РезультатИ TecTyBaHIUI та вирiшення ситуацiйного завдання
вiдображаютъся у протоколi засiдання конкурсноТ KoMiciT та доводяться до
вiдома кандидатiв секретарем конкурсноi koMiciT письмовим повiдомленням на
електронну адресу кандидата не пiзнiше наступного дня пiсля засiдання koMicii.

6.2а. Про дату i час проведення гryблiчноТ та вiдкритоi презентацii
ПеРСПеКТИВНОГо плану розвитку закJIаду загальноТ середньоТ освiти (д-i
презентацii) кандидати повiдомляютъся уповноваженою особою не пiзнiше нiж
за три робочих днi до його проведеннrI письмово на електронну адресу або за
телефоном (з фiксацiею дати i часу повiдомлення).

.-ý
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6.21. Конкурсна комiсiя може встановити обмежентrя в часi

презентацii, а також для наданнrI запитань членами конкурсноI koMicii щодо
проведеноi презентацii та надання на них вiдповiдей кандидатами.

6.22. Презентацiя оцiнюетъся за 3-бальною шк€tлою:

- 3 бали - кандидатам, за результатами презентацiт яких виявлено високу

професiйну компетентнiсть, глибокi знання та умiння необхiднi для

ефективного виконання посадових обов'язкiв;
2 балп - кандидатам, за результатами презентацii яких виrIвлено

професiйну компетентнiстъ, знання та умiння, необхiднi для виконання

посадових обов'язкiв в обсязi, достатнъому для виконання посадових

обов'язкiв;

- 1 бал - кандидатам, якi мають розумiння питань функцiонування ЗаклаДУ

освiти, однак в процесi презентацii не змогли показати належний piBeHb

компетентностi для виконання посадових обов'язкiв;

- 0 балiв - кандидатам, за резулътатами презентацii яких виявлено, Що

професiйна компетентнiсть знання та умiння не забезпечуюТЬ МожлиВостi ллý\
виконання посадових обов'язкiв.

6.23. Кандидати, якi не з'явилися для проведення презентацiТ без поважних

причин, вважаються такими, що не пройшли конкурсний вiдбiр.
6.24. Пiсля завершення презентацii, оцiнюваншI кандидатiв здiЙснюеться

кожним членом конкурсноТ KoMicii iндивiдуа-пьно, шJUIхом вiдtсритого

оголошення балiв для кожного кандидата, якi вносяться секретарем KoMicii до
вiдомостi про результати оцiнювання презентацii за формою згiдно з додатком
2.

6.25. остаточною оцiнкою у балах за результатами презентацiI е середне

арифметичне значення iндивiдуальних балiв, виставлених членами конкурсноТ

KoMicii.
6.26. Результати оцiнювання презентацii вiдображаютъся У ПРОТОКОЛi

засiдання конкурсноi koMicii та повiдомляються кандидатам секретарем

конкурсноТ KoMicii письмовим повiдомленням на електронну аДDесy КаНДиДОТЬ i

не пiзнiше наступного дня пiсля засiдання KoMiciT. 
rl \-

6.27. Загальна кiлькiсть балiв кандидата визначаеться шляхом додавання
Bcix отриманих балiв у зведенiй вiдомостi за формою згiдно з додатком 3 та
вiдображаеться у протоколi засiдання конкурсноi KoMiciT. Резулътати

оцiнйвання повiдомляються кандидатам секретарем конкурснот koMicii
письмовим повiдомленням не пiзнiше наступного днrI пiсля засiдання koMicii.

6.28. Кандидат також може ознайомитися iз своiми резулътатами
оцiнювання за писъмовим зверненням до конкурсноi KoMicii.

6.29.Кандидат, якийнабрав найбiльшу .uiurr"ry кiлькiсть балiв визнаетьс;

переможцем конкурсу.
6.30. У разi коли два i бiльше кандидати мають однакову заг€UIъну кiлькiсть

балiв, переможецъ конкурсу визначаеться шляхом вiдкритого голосування на

засiданнi конкурсноi KoMicii.
6.з1. Результати конкурсу таlчи голосування з визначення переможця

конкурсу вносяться до протоколу, який пiдписуеться BciMa присутнiми на

засiйнi членами конкурснот koMicii в день проведення засiдання koMicii.

г
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6.З2. Протокол конкурсноi KoMicii оприлюднюеть ся на вебсайтi Засновника
та уповноваженого органу не пiзнiше наступного дня пiсля засiдання KoMiciT.

Роздiл 7. Заключнi положення

7.1. Конкурсна комiсiя визнае конкурс таким, що не вiдбувся, якщо:
- вiдсутнi заяви про участъ у KoнKypci;
- до участi у KoHKypci не допущено жодного кандидата;
- жоден iз кандидатiв не визначений переможцем конкурсу.
У разi визнання конкурсу таким, що не вiдбувся, проводиться повторний

конкурс.
7.2. Протягом тръох робочих днiв з дня оприлюдненнrI рiшення про

ПеРеМожця конкурсу посадова особа Засновника (голова вiдповiдноТ ради) або
КеРiвник Уповноваженого ним органу призначае переможця конкурсу шляхом
виданнrI накЕву та укладеннrI строкового трудового договору.

7.З. Трудовий договiр укладаеться на шiсть poKiB на пiдставi рiшення
КОНКУРСНОi KoMicii. Пiсля закiнчення строку, на який укладено строковий
ТРУДОВИЙ ДОговiр, трудовi вiдносини припиняються та не можуть бути
продовженi на невизначений строк.

7.4. З Особою, яка призначастъся на посаду керiвника закладу загальноТ
СеРеДНЬОТ Освiти вперше, укJIадаетъся трудовий договiр строком на два роки.
Пiсля закiнченнrl строку дii такого строкового трудового договору та за умови
напежного його виконання сторони мають право продовжити строк дii
вiдповiдного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення
конкурсу.

7.5. Bci iншi неурегульованi даним Положенням питання вирiшуються у
встановленому законодавством цорядку.
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,Щодаток 1

до Положення про конкурс на 
1осалу 

*"ру""{1
комун€lJIьного закладу загаlrъноi середнъо1 освlти

щолинськоi Micbkoi ради Iвано-Франкiвськоi областi

конкурс на замiщення вакантноi посади директора

результатiв оцiн ювання тестува
вцомIсть

ння та вирiшення ситуацiйного завдання
202_р

Загальна

балiв

Прiзвище, iм'я,
по батъковi
кандидата

Присвоений
номер

Резулътати
тестування
(кiлькiстъ

балiв)

Середнiй бал за
вирiшення

сиryацiйного
завдання

голова koMicii
Секретар KoMicii
Члени KoMiciT

i

I

Адмiнiстратор

г

.\-
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,Щодаток 2

до Положення про конкурс на посаду керiвника
комун€tльного закладу загzuIъноI середнъоi освiти
.Щолинськоi мiськоi ради Iвано-Франкiвськоi областi

Конкурс на замiщення вакантноТ посади директора

вцомIсть
результатiв оцiнювання презецтацii перспективного плану

розвитку закладу загальноi середньоi освiти
202_р.

ý

.ý

голова koMicii
Секретар KoMicii
члени koMicii

Прiзвище, iм'я,
по батъковi
каЕдидата

Бали, отриманi за результатами оцiнювання
презентацii членами KoMiciT

Середнiй
бал



\
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Щодаток 3

до Положення про конкурс на посаду керiвника
комунаJIъного закладу загаJIьноi середньоi освiти

,Щолинськоi мiсъкоi ради Iвано-Франкiвськоi областi

Конкурс на замiщення вакантноi посади директора

Загальна
кiлькiсть

балiв

Середнiй бал
за

резулътатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завдання

Середнiй бал
за

резулътатами
оцiнювантrя
презентацii

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi

кандидата

кiлъкiсть
балiв за

результатами
тестування

ЗВЕДЕНА ВIДОМIСТЬ
202_р.

Рейтин-
кандидаь

голова koMicii
Секретар KoMicii
члени koMicii

\

\-


