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засiданнrl конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу
на замiщення BaItaIlTHoT посади директора Оболонського лiцею

ЩолинськоТ MicbKoT ради [вано-Франкiвсьrсоi областi

пr.,Щолпна

Воього членiв KoMiciT
,п.о чол.

Присутнiх r
"ff" р,

чол.

Вiдсутнi

порядок двtIниЙ

1. Про органiзацiю, гtорядок проведення, критерii оцiнюваннrl тестування та
розв'язання ситуацiйного завдання.
2. ПровеДенЕя шисьмовOго тестування учасника конкурсного вiдбору на
замiщення вакантноi посади директора Оболонського лiцею,Щолинськоi
мiсъкоi ради.
3. ПРО пiдСУМки rrисьмового тестування та допуск кандидата до наступних
етапiв конкурсного вiдбору.
4. Проведення письмового розв'язання ситуацiйного завданшI.
5. Про пiдсумки письмового розв'язання ситуацiйного завдання }п{асником
конкурсного вiдбору.
6. Про гrорядок проведеннrI, критерiТ оцiнювання публiчноi та вiдкритоi
ПРеЗеНТаЦii ПерсПективного плану розвитку закладу загальноi середньоТ
освiти.
7. Проведення публiчноi та вiдкритоТ презентацii персtIективного lrлану
розвитку Оболонського,гtiцеtо,Щолинськоi мiсъкоi ради.
8. ПРО резУЛътати оцiнювання публi.lноi та вiдкритоI гrрезентацiТ учасником
КОНКУРСНОГО ВiдборУ перспективнOго плану розвитку Оболонського лiцею
.Щолинськоi MicbKoT ради.
9. Про ВиЗначення переможця конкурсного вiдбору на замiщення вакантноi
посади директора Оболонського лiцею Щолинськоi MicbKoT ради.
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3. СЛУХАЛИ: Про пiдсумки rrисъмового тестування та допуск кандидата до
наступних етапiв конкурсного Biдбору.
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4. СЛУХАЛИ: Проведення письмового розв'язання ситуацiйного завдання.
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б. СЛУХАЛИ: Про порядOк проведення, критерii оцiнювання гryблiчноi та
вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
загальноi середньот освiти.
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7. слухАЛИ: Проведення публiчноi та вiдкритоТ презентацiТ перспективного
плану нського i 1 ради.
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8. слухАЛИ: Про результати оцiнювання публiчноi та вiдкритоi презентацiТ
учасником конкурсного вiдбору перспективного плану

оболонського лiцею ЩолинськоТ MicbKoi ради.
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9. слухАЛИ: Про визначення переможця конкурсного вiдбору на замiщення
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мlсько1

доп ов

ВиСТУПИЛИ:

Результатиголосування: rч-,d,,проти_

Голова KoMiciT
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ItoHKypc lIa замiщенця вакантноi посади
директора Оболонського лiцею

ЩолинськоI MicblcoT ради
Iвано-ФранкiвськоТ областi

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнrовання тестуванIIя та вирiшення ситуацiйного завдання

2021, р.

голова koMicii Володимир Бiк

Секретар KoMicii галина Михно

члени koMicii Оксана Савчук
оксана Канюка
IBaH Мелъник
Лiлiя Юринець

Адмiнiстратор лiлiя Галюк

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

Присвосний
номер

Результати
тестування

(кiлькiсть балiв)

Середнiй бал
за вирiшення
ситуацiйного

завдання

Загальна
кiлькiсть

ба.iriв

Осiдач
Роман
степанович Yq -l 9 4,6 АяБ
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ItoHKypc lla замiшцення вакантноТ посади
директора ОболонськOго лiцеlо

Щолинськоi Micblcoi ради
Iвано-Фра HKiBcbtcoI областi

вIдомlсть
результатiв оцiнювання презентачiТ перспективного плану

розвитItу закладу загальноi освlти

голова koMicii

Секретар KoMicii

члени koMicii

Адмiнiстратор

202| р.

Володимир Бiк

Михно

Савчук
оксана Канюка
IBaH Мельник

- Лiлiя Юринець

JIiлiя Галюк

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

Бали, отриманi за результатами оцiнювання презентацii
членами koMicii

Середнiй
ба-ш

Осiдач
Роман
степанович
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Конкурс па замirцення BaKaIITrIoi посади
директора Оболонського лiцеlо

Щолинсьlсоi MicblcoT ради
IB ацо-Фран lciBcblcoi областi

ЗВЕДЕНА ВIДОМIСТЬ
.f 202l р.

Володимир Бiк

галина Михно

Савчук
Канюка

IBaH Мельник
Лiлiя Юринець

голова koMicii

Секретар KoMicii

члени koMicii

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

кiлькiсть
балiв за

результатами
тестування

Середнiй бал
за

результатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завдання

Середнiй бал за
результатами
оцiнювання
презентацii

Загальна
кiлькiсть

балiв

Рейтинг
кандидата

Осiдач
Роман
степанович 49 ,|,ъ 3 I-a 6 /


