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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про органiзацiю, порядок проведення, критерii оцiнювання тестування та
розв'язання ситуацiйного завданнrt.
2. Проведення письмового тестування учасникiв конкурсного вiдбору на

замiщення вакантноТ шосади лиректора Великотур'янського лiцеrо
,Щолинськоi мiськоi ради,

З.

Про пiдсумки письмового тестування та.цопуск кандидатiв до наступних
етапiв конкурсного вiдбору.

4.

Проведеl+ня писъмового розв'язалtня сI{,гуацiйного завдан}uI.
5. Про пiдсумки письмового розв'язаннrI си,гуацiйного завдання учасниками
конкурсного вiдбору.
Про порядок tIроведення, критерii оцiнiовання публiчноi та вiдкритоТ
презентацii rrерспективного пJIану розвитку закJIаду загаJIьноi середrrьоi
освiти7. Проведення гrублiчноТ та вiдкри,гоТ презентацii перспективного плану
розвитку Великотур'янського лiцею fiолинсъttоi мiсъкоТ ради.
8. Про резулътати оцiнюванняt публi.lноi
вiдкритоТ гlрезентацiТ

6.

та

уLIасниками конкурсного вiдбору перспективного плану розвитку
В еликотур' янського лiцело .ЩолиtlськоТ Mi ськоi ради.
9. Про визначення перемох(ця конкурсного вiдбору на замiщення вакантноТ
посади директора Велико,гур'яноького лiцею Щолинсъкоi MicbKoT ради.
1. СЛУХАЛИ: Про органiзацiю, порядок проведення, rритерii оцiнювалtня
та
'язання ситуацiйного завдання.
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2, СЛУХАЛИ: Проведення письмового тестування учасникiв конкурсного

вiдбору на замiщення вакантноi посади
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Про пiдсумtси писъмового тестування та дошуск кандидатiв до
наступних eTaпiB конкурсного вiдбору.
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Результати голосування: за утриlчtалIIсь
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СЛУХАЛИ: ПроведеFIня письмового розв'язання ситуацiЙного завдаIIня.
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6. СЛУХАЛИ: Про порядок проведення, критерii оцiнювання публiчноi та
вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
загаJIъноi середньоТ освiти.
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слухдли: Проведення публiчнот та вiдкритот презентацii перспективного
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Тарас Сливчук
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