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засlдапня коцкурсноi ltoМicii з проведення конкурсу

на замiщецня BaKa[ITHoT посади директора Малотурrяцського лiцею
ЩолицськоТ MicbKoT ради IBацо-ФранIdвськоi областi
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всього членiв koMicii
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ШОРЯДОК ДЕННИЙ

1, Про органiзацiю, порядок проведення, критерii оцiнювання тестування та
розв'язання ситуацiЙного завдання.
2, Проведення письмового тестування учасникiв конкурсного вiдбору назамiщення BaKaHTHoi посади директора Малотур'янського лiцею ЩолинсъкоiMicbKoi ради.
з. Про пiдсумки писъмовOго тестування та допуск кандидатiв до настуtIних
етапiв конкурсного вiдбору.
4. Проведення писъмового розв'язання ситуацiйного завдання.5, Про пiдсумкч писъмового розв'язанцrI оитуацiйного завдання учасникамиконкурсного вiдбору.
6, Про порядок проведеннrI, критерii оцiнIовання публiчноТ та вiдкритоiпрез*lтацii перспективного плану розвитку закладу загilIьноТ середнъоiосвlти.
7, ПРОВеДеННЯ ПУбЛiЧНОТ Та вiдкритоi презентацiТ rrерспективного плану
розвитку Малотур'яttського лiцею fiолинсъкоi MicbKoT рuд".8. ПрО результати оцiнювання публiчноi та uiдпр"rоi презентацii
учасниками конкураного вiдбору перспективного плану розвиткуМалоrур'янського лiцею Щолинсъкот-ri."пЫi ради.9, ПРО ВИЗЕаЧеНЕЯ ПеРеМОЖЦя конкурсно.о Ъiлбору на замiщення вакантноiпосади директора Малотур'янського лiцею .Г{олинсъкоi мiсъкоi: рали.

1. СЛУЬЛИ: Про органiзацiю, порядок ilроведення, критерii оцiнювання
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2. СЛУХАЛИ: Проведення письмового тестування учасникiв конкурсного
вiдбору на замiттIення вакантноi посади директора
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Результати голосування: за - проти_
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3. СЛУХАЛИ: Про пiдсумки письмового тестування та дошуск кандидатiв до
наступних етапiв коцкурсшого вiдбору. i
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Результати голосування за- 6 протп-
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4. СЛУХАЛИ: ПроведенI,Iя письмового розв'rIзанFIя ситуаiliЙного завдання
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5. СЛУХАЛИ: Про пiдсуN,Iки письмового розв'язання

ЩОПОВIЩАВ:
ситуацiйно конкурсного вiдб ору.
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Результати голосування: за - проти-
утримались _

6. СЛУХАЛИ: Про пOрядок проведення, критерii оцiнювання публiчноi та
ВiДКРитоi презентацii перопективного плану розвитку закладу
загальЕоТ середнъоТ освiти.
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7, слухАли: Проведення публiчнот та вiдкритоi презентацii перспективного

плану розвитку Малотур'янського лiцею,.щолинсъкоi мiсъкоi

ЩОПОВIЩАВ: '4),w

ВиСТУПИЛИ:

Результати голосуванця: за - проти-

8. СЛУхАЛИ: Про результати оцiнювання публiчноi та вiдкритоi uрезентацii
)п{асниками конкурсного вiдбору перспективн ого плану

доГIQВIffАВ:
Мал янського лiцеIо Щолинськоi Mi ради
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9. СЛУЬЛИ: Про визначення переможця конкурсного вiдбору на замiтцення
вакантноi посади директора Малотур'янського лiцею

сько1 м1 Ради.
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Результати голосування

Голова KoMiciT

Секретар KoMicii
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(iнiцiали, прiзвище)
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(iнiцiали, гlрiзвище)
I.М.Мельниrr

(iнiцiали, прiзвище)
о.Я.По лъова

(пiдrrис) (iнiцiали, прiзвище)



Конкурс на замiщення вакантноТ посади
диреIстора Малотур'яrrського лiцеrо

ЩолинськоТ MicbKoi ради
Iвано-ФранкiвсьrсоТ областi

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнюва[Iня тестування та вирiшення ситуацiйного завдання

202l р.

Голова KoMiciT Сергiй Гаргат

Секретар KoMicii Андрiй Ленгевич

члени koMicii Оксана Савчук
оксана Канюка
IBaH Мельник
оксана Польова

Адмiнiстратор лiлiя Галюк

l

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

Приовоений
номер

Результати
тестування

(кiлькiсть ба;liв)

Середнiй бал
за вирiшення
ситуацiйного

завдання

Зага_тrьна

кiлькiсть
балiв

Коротич
Володимир
Володимирович
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Покришка
Наталiя
CeMeHiBHa J4ы Е

Jчз 49 L А4
IOpKiB
Зiновiй
rванович



Конкурс на замirценпя BaKatITIIoi посади
диреIстора Малотур' яllського лiцело

Щолинськоi MicbKoi ради
IBa rrо-Ф р arr KiBcbKoT обlrа cTi

вIдоluIсть
результатiв оцiнrовання презентацiт перспективного плацу

розвитItу закладу загальноТ середньоТ освiти
J

Голова KoMiciT

Секретар KoMiciT

члени koMicii

Адмiнiстратор

2021 р.

Сергiй Гаргат

Андрiй Ленгевич

Оксана Савчук
оксана Канюка
IBaH Мельник
оксана Польова

лiлiя Галюк

q

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

Бали, отриман1 за результатами.оцiнювання презен,гацii
членами ко]\{1с11

Середнiй
бал

Коротич
Володимир
Володимирович
Покришка
Наталiя
CeMeHiBHa
Юркiв
Зiновiй
rванович
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ItoHrcypc lla замiщецня вакацтноТ посади
диреIстора Малотур rяI lrського лiцею

Щолинськоi Micblcoi ради
Iвапо-ФраrrкiвськоТ областi

ЗI}ЕДЕНД ВIДОМIСТЬ
4 2021 р.

Сергiй Гаргат

Андрiй Ленгевич

Оксана Савчук
оксана Канюка
IBaH Мелъник
оксана Польова

Голова KoMiciT

Секретар KoMicii

LIлени KoMicii

ý

Прiзвище, iм'я, гtо
батьковi кандидата

кiлькiсть
балiв за

результата]\4и
тестування

Середнiй батr за
результатами
оцiнювання
презентацiТ

Загальна
кiлькiсть

балiв

Рейтинг
кандидата

Коротич
Володимир

ович
+

Покришка
Наталiя
CeMeHiBHa в

Юркiв
Зiновiй
Iванович 49 2 3 24 /
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Серелнiй бал
за

результатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завдання


