
€ протокол Nb2
засiдання конкурсноi Koмicii з проведенця конкурсу

на замiщення вакаптноТ посади директора Щолинського цаукового
лiцею-iнтернату,Щолинськоi MicbKoi ради Iвано-Франкiвськоi областi

" р_" .С4J. 202l р. м ,Щолина

Всього.rленiв KoMiciT 6 чол.
Присугнiх 6 чол.

Вiдсутнi

Запрошенi

ooбi7zl
/З

порядок двнниЙ

1. Про органiзацiю, порядок tIроведення, критерii оцiнюваннrl тестування
та розв'язання ситуацiйного завдання.
2. ПроведеннrI письмового тестування у{асника конкурсного вiдбору на
замiщення вакантноi посади директора Щолинсъкого наукового лiцею-
iнтернату,Щолинськоi MicbKoi ради.
з. Про пiдсумки письмового тестування та допуск кандидата до
наступних етапiв конкурсного вiдбору.
4. Проведення письмового розв'язаннrI ситуацiйного завданIuI.
5. Про пiдсумки письмового розв'язання учасником коЕкурсного вiдбору
ситуацiйного завдання.
6. ПРО поряДок проведення, критерii оцiнювання публiчноi та вiдкритоi
ГIРеЗеНТацii перспективного плаЕу розвитку закладу загаIIьноI середньоi
освlти.
7. ПРОведення публiчноi та вiдкритоТ презентацii перспективного плану
РОЗВИТкУ .Щолинського наукового лiцею-iнтернату,Щолинськоi MicbKoi ради.8. ПРО РеЗУЛЬтати оцiнювання публiчноТ та вiдкритоi презентацii
учасником конкурсного вiдбору перспективного плану розвитку
.Щолинського наукового лiцею-iнтернату,Щолинськоi мiсъкоi ради.
9. Про визначеннrI гIереможця конкурсЕого вiдбору на замiщення
вакантноi посади директора ,.щолинського наукового лiцею-iнтернату
,Щолинськоi MicbKoi ради.

1. слухАЛИ: Про органiзацiю, порядок fiроведення, критерii оцiнювання*
тестування та сиr,уацiйного завдання.
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2. СЛУХАЛИ: ПроведеннrI писъмового тестування )ласника конкурсного
вiдбору на замiщення вакантноi посади директора
.Щолинського наукового лiцею-iнтернату,Щолинськоi мiськоi
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3. СЛУЬЛИ: Про пiдсумки письмового тестування та допуск кандидата до
наступних етапiв конкурсного вiдбору.
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4. СЛУХАЛИ: Проведення письмового розв'язаннrI ситуацiйного завдання
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Результати голосування: за - 6 проти- |.<-evE-<-€L-€

утримались - r-<_t,Le., е

5. СЛУХАЛИ: Про пiдсумки писъмового розв'язання )ласником
конкурсного вiдбору ситуацiйного завдання.
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6. сл)rхАЛИ: Про порядок проведення, критерii оцiнювання публiчноТ та
вiдкритоi презентацiт перспективного плану розвитку
закJIаду загальнот середньоi освiти.
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7. СЛУЬЛИ: Проведення публiчноi та вiдкритоТ
перспективного плану розвитку ,щолинського
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8. СЛУХАЛИ: Про результати оцiнювання публiчноi та вiдкритоТ
презентацiТ учасником конкурсного вiдбору перспективного

€а..{



плану
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розвитку .Щолинського
нату,ЩолинськоТ MicbKoT р?ди.
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ал

(z+с* ' . \l

Л-.{2е-Х-2z С_.а z

аХ-'С ?.Z-<-ёэ

,<- a-,l,L
V.l- €),z-с)"--z-4> с-4-.--€

ё.<-е, an E--e-/

O.-z-aeL,c е-аz<д<а а.-q_
О.,<; LX-<*-<-O

.хк-L.<€2ь

ь< LerД}-<-O
oR-zJ e-t:,<-e)'

ВисТУПИЛИz
J-Lе"э.z,-+,<,е,е-а * d..r-Д-z.< ,<-Э,.е; С--''

вr/<4/<:, -(,3 ё.а

.<-ло. --э

ц*-Z_"<-.а

Результати голосування : за- 8, ПРОТИ- ,е-Е*а,-€
утримались -

9. СЛУХАЛИ: Про визначення переможця конкурсного вiдбору на
замiщення вакантноi посади директора Щолинсъкого

вого лlцею- .Щолинськоi MicbKoi ради.
ЩОПОВIЩАВ: Ё_ё-еЕ; л

п.О}ю /C,q1^
<-о

"<-еСФ
a-,<-cx-lz-

,,1z.Z Сё.
а.ое-е<

ВисТУПИЛИз ll

С, Д"абZr-,<-Е-z<см-^а ^ ёс!zЕ-э< хяz-е4 Cg}'.'

аt L-<L ф-<.Ь./-<-е-<J

.с2о<"<-

/<-о
J<- е-6-

УХВАЛИЛИ:
7аL.z-.<<



t

.,f.1l"d;;fl*ц. ,в {i,,l:li, ф***ыП"-,

l'r lз,.rt"T:tTrl l, (}Jсte}.B11 l{ lI tl ; $*. *

|''l {t|x\l,ш,jltlсLt - ttY.:

Y" rз"тц * ж tl кtз fu$i t.tý

L, * ч*рt"tаr} ei& }n i еГi

Lý;rulýэt iсt}*эitii

_{
{
\, зzL;zll ,,l

t'

t Ъ1, Зl.rrlх1l,з 3

э

.,.!Ё,:::;3:;з-t"u tЗ::- 
} 

: г
t


