
протокол ль2
засiдацнfl I(0IIKypcHoT KoMiciI з проведення конкурсу

на замiщеншя вакацтцоi посади директора
f{олинського лiцею <<Irrтелект>>

Щол инськоТ Micbltoi ради lвано-Франlсiвськоi областi

"/8 * об 202l р. м..Щолина

Всього членiв KoMiciI 6
Присутнiх

чол.
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порядок двнниЙ

1. ПРО ОРГанiЗацiю, порядок проведення, критерii оцiнювання тестування та
розв'язання ситуацiйного завдання.
2. ПРОвеДення писъмового тестування учасникiв конкурсного вiдбору на
замiщення вакант}Iоi посади директора Щолинського лiцею <<Iнтелект>>

,Щолинськоi мiсьltоi ради.
3. ПРО ПiдсУМки письмового тестування та допуск кандидатiв до наступних
етапiв конкурсного вiдбору.
4. Проведення письмового розв'язання ситуацiйного завдання.
5. ПРО ПiдсУМки письмового розв';tзання ситуацiйного завдання учасниками
конкурсного вiдбору.
6. ПРО ПОРяДок проведення, критерiТ оцiнювання публiчноi та вiдкритоТ
презентацii перспективFIого плану розвитку закладу загалъноi середнъоi
освiти.
7. ПРОВеДеНня пУб.тriчноТ та вiдкритоi презеrrтацiТ перспективного плану
розвиткУ ,.Щолинського лiцею <<Iнтелект> [олинськоi мiськоi ради.
8. Про результати оцiнювання публiчноi та вiдкритоi презентацiТ
учасниками конкурсного вiдбору перспективного Iтлану розвитку
Щолинського лiцело <<Iнтелект> Щолинськоi MicbKoi ради.
9. Про визначення переможця конкурсного вiдбору на замiщення вакантноi
посади директора /]олинського лiцею <Iнтелект>> Щолинськоi MicbKoi ради.

1. СЛУХАЛИ: ПрО органiзацiю, порядок проведення, критерii оцiнювання

допопi
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2. Слухдли: Проведення tiисъмового тестування учасникiв конкурсного
вiдбору 1.Ia замiщення вакантноi шосади директора,щолинського

ею (IHTeJIеKT) .Щолинськоi MicbKoT

ЩОПОВIЩАВ:

ВисТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:
Ц,Сtе

(fu

,а

c.Lc о .?о
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з. слухдли: Про пiдсумки письмового тестування та допуск кандидатlв до
настугI}iих етапiв конкурсного вiдбору,
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Результати голосуванIIя: за - Б проти_
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Результати голосування: за - проти_
утрцмалIIсь _

5. СЛУХАЛИ: Про пiдсумки письмового розв'язання ситуацiЙного завдання

у{ааниками конкурсного вiдбору.

ЩОПОВIЩАВ: в йrОl-'

4. СЛУХАЛИ: Проведення письмового розв'язання ситуацiЙного завдання.
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ВиСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Результати голосуваIIня; за_ Б проти-
утриNIrlлись -

6. СЛУХАЛИ: Про порядок проведення, критерii оцiнювання публiчноi та
вiдкритоТ шрезентацii перспективного плану розвитку закладу
загаль}iоi середньоТ освiти.
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ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

утрIrмались -
проти_Результати голосуваtIня: за -
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7. слухдли: Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного
планУ розвитку,Щолинського лiцею <<Iнтелекu>,ЩолинськоТ

мiсъкоi ради
доIIов

ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Результати голосування : за- проти-
утримались -

8. слухдли: Про результати оцiнловання публiчноi та вiдкритоi презентацii

учасниками конкурсного вiдбору персшективного плану

розвитку Щолинсъtсого лiцею <<Iнтелект>>,Щолинсъкоi MicbKoi

ЩОПОВIЩАВ:
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УХВАЛИЛИ:
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6Результати голосування: за - проти-
утримались _

9. слухАЛИ: Про визначення переможця конкурсного вiдбору на замiщення
вакаIIтноi посади директора'Щолинського лiцею <<Iнтелект>>

мlсько1 Ради.
овIдАв I

ВИСТУIIИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Результати голосуван[Ifl: за -

Голова KoMiciT

проти-

В.В.Смолiй
(iнiцiали, прiзвище)

о.I.Мякуш
(iнiцiали, прiзвище)

I.I

6

(
Секретар KoMicii

Члени KoMiciT
(шiдпис)

(пiдпис) прiзвище)
р.в

(iнiцiали, гrрiзвище)
I.М.Мелъник

q

(iнiцiали, прiзвище)
I.P.

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)



Копкурс lla замiщення BaKaHTHoi' посади
директсра fiолиrIського лiцею <<lнтелект>>

fолиlлськоТ MicblcoT ради
Iваtrо-Фран кiвськоi tlбластi

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнlова н ня п резента цiТ шерспективного плану

розl}итItу закл аду за гал ьноТ середньоi освiти
/

голова koMicii

Секретар KoMicii

члени koMicii

Адмiнiстратор

2021 р.

Володимир Смолiй

Оксана Мякуш

Процюк
романiя Семанюк
IBaH Мелъник
IBaHHa Боднар

лiлiя Галюк

l

Прiзвиrце, iм'я, по
батьковi кандидата

Бали, отриманi за результатами оцiнювання презентацii
членами koMicii

Середнiй
бал

/ 0 l
1 2 2 {3

Касим
оксана
станiславiвна

д

Чмiль
Михай.llо
васильови.r

3 J 3 -)
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ItorrKypc lla замiщенця вакацтноi посади
ди ректора Що;lиllсь кого лiцеlо <<IцTe;rercт>>

f[олиллськоТ Micbtcoi ради
IBalto-{rpa нKiBcbKoT областi

ЗВЕДЕНА ВIДОМIСТЬ
.4g

голова koMicii

Секретар KoMicii

члени koMicii

202l р.

Володимир Смолiй

Мякуш

IBaH Процюк
романiя Семанток
IBaH Мельник
IBaHHa Боднар

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

кiлькiсть
балiв за

результt}таN{и
тес,гуваIIFIя

Середнiй ба:l
за

результатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завданFIя

Середнiй бал за

результатами
оцiнювання
презентацii

Загальна
кiлькiсть

балiв

Рейтинг
кандидата

Касим
Оксана
станiславiвна

46 ,/ 4,3 ,l,Y,3 2
Чмiль
Михайло
васильович

2о t,1 ,А р43 /

ý
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Kollrcypc lta замiщення вакаIIтноi посади
директора dолинського лiцею <<Iнтелеrст>>

fоли llcbtcoi MicbKoT ради
Iвано-ФранrсiвськоТ областi

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнюваIIIIя тестуваItня,га вирiшення ситуацiйного завдання

202| р.

Голова KoMiciT Володимир Смолiй

Секретар KoMiciT Оксана Мякуш

члени koMicii Процюк
романiя Семанюк
IBaH IVIелъник
IBaHHa Боднар

Адмiнiстратор лiлiя Галюк

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

Присвосний
номер

Результати
тестування

(кiлькiсть балiв)

Середнiй бал
за вирiшення
ситуацiйного

завдання

Загальна
кiлькiсть

балiв

Касим
оксана
станiславiвна

у1 46 l,l ,/у

Чмiль
Михайло
васильович

g& /-с 1,8 L,1,8
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