
протокол N}2
засiдання конкурсноi Koмicii з проведення конкурсу

на замiщення вакантноi гlосади директора Велиrсотур'янського лiцею
,ЩолинськоТ мiськоi ради lвано-Франкiвськоi областi

сс{8 с' tдЬц* 2021 р. м.,Щолина
ч

Всього.rленiв KoMiciT Ь чOл,

ГIрисутнiх чол.

Вiдсутнi Тrпв.rrои d, S
\

Tbhoe. tJ, -ftj
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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.
6. Про порядок tIроведення, критерii оцiнiовання публiчноi та вiдкритоТ
презентацii rrерспективного пJIану розвитку закJIаду загаJIьноi середrrьоi
освiти-
7. Проведення гrублiчноТ та вiдкри,гоТ презентацii перспективного плану
розвитку Великотур'янського лiцею fiолинсъttоi мiсъкоТ ради.
8. Про резулътати оцiнюванняt публi.lноi та вiдкритоТ гlрезентацiТ

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.

ЩОIIОВIЩАВ:

у
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ВИСТУпИЛИ:

-.

Результати голосуваIIIIfi: за - ý , \-J

утриNIались -

Пр9fи_
(

2, СЛУХАЛИ: Проведення письмового тестування учасникiв конкурсного
вiдбору на замiщення вакантноi посади директора
в еликотур 'янського лiцею ,Щолинськоi MicbKoi ради.

ОIIОВIДАВ: \а

.г,

ВисТУПИЛИ:

УХВАЛИJIИ:
с

Результати голосуваннfl : за- ý
утримались _

) опрOти-
{;

3. СЛУХАЛИ: Про пiдсумtси писъмового тестування та дошуск кандидатiв до
наступних eTaпiB конкурсного вiдбору.

ОПОВIЩАts:



J

В}IсТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

\l\ц-ц-

L*

Результати голосування: за - о
утриlчtалIIсь _

4. СЛУХАЛИ: ПроведеFIня письмового розв'язання ситуацiЙного завдаIIня.

доп

ВиСТУШИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

q

Результати голосуваннrl: за - протII-

утримались -

5. СЛУХАЛИ: Про гriдсумки письмового розв'яtзання

ДОПОВIДАВ:
ситуацiйного завдання учасниками конкурсного

iАдц \
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ВиСТУПИЛИz

УХВАЛИЛИ:

г)
утримались _

6. СЛУХАЛИ: Про порядок проведення, критерii оцiнювання публiчноi та
вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу
загаJIъноi середньоТ освiти.

допо

ВИСТУПИЛИ:.
{

УХВАЛИJIИ:

Результати голосуванllя: за - проти-

Результати голосуванItя: ,u - Ч ,
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7. слухдли: Проведення публiчнот та вiдкритот презентацii перспективного

IIлану розвитку Великотур'янського лiцею,,ЩолинсъкоТ MicbKoi

Ради
дОПОВIЩАВ:

ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Результати голосування: за - проти-

утримались -

8. СЛУХАЛИ: Про резулътати оцiнювання публiчноi та вiдкритоi презентацii

учасниками конкурсного вiдбору перспективного плану

р Великотур 'янського лiцею ЩолинсъкоТ мiсъкоТ ради.

допо

{

ВИСТУIIИЛИ:

УХВАЛИЛИ:
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Результати голосування: за -

утримались _

9. слухдли: Про визначення переможця конкурсного вiдбору на замlщення

ВаканТноiпосаДиДИрекТораВеликотУр'янськоголiцею
ськот мiсъкот

пp_oTll-
l,

ДОПОВIДАВ

ВИСТУIIИЛИZ

УХВАЛИЛИ:

Результати голосуванIIя: за _

Голова KoMiciT

Секретар KoMicii

члени koMicii

(iнiцiали, прiзвище )

^
проти- D

сь-

т.м.

(пiдпис)

А.
(iнiцiали, прiзвище)

(iнiцiали, прiзвище)
р.

(iнiцiали, гrрiзвище)

(iнiцiали, прiзвище)
я.м. CeMKiB

t

)пlдпис (iнiцiали, прiзвище)

_f

)



IttlнKypc lla замiщення l}aKaIITIioi посади

диреlfl,ора Велиrсот,ур' ялtського лiцеlо

f[o;r иlrськоi Micb lcoi ради
Iваrrо-Франкiвсьltоi областi

ВIДОМIСТIr
результатiв оцiнюваннfl тестува ння та в

{

Голова KoMiciT

Секретар KoMiciT

Члени KoMiciT

Адмiнiстратор

ситуацiйного завдання
202l р.

Тарас Сливчук

Алiна Прокiпчин

Процюк
романiя Семанюк
IBaH Мелъник
Ярослав CeMKiB

лiлiя Галюк

ГIрiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

Присвоений
номер

Результати
тестування

(кiлькiсть балiв)

Середнiй ба;l
за вирiшення
ситуацiйного

завдання

Загальна
кiлькiсть

балiв

Князик
()ксана

на
ь4 -l 6 .| ,хг ,{,| , {"f

Петрушка
Василь
михайлович

bz 9

ý



Конкурс на замiщенIIя BaItaIITIloT посади
директора Велиrсотур' ялlського лiцеlо

Щолинськоi MicblcoT ради
Itзa lло-Фран KiBcbKoT областi

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнlовання презентацii перспективIIого плану

розвитку закладу загальноi середньоi освiти
lI Ъео4r<а Z021 р.

l

Прiзвище, iм'я, гtо

батьковi кандидата
Бали, отриманi за результатами оцiнювання презентацii

членами koMicii
Середнiй

бал

Князик
оксана
Ярославiвна

4 L / \) с,3
Петрушlса
Василь
михайлович

Голова KoMiciI

Секретар KoMiciT

члени koMicii

Адмiнiстратор

Тарас Сливчук

Алiна Прокiпчин

IBaH Процюк
романiя Семанюк
IBaH Мельник
Ярослав CeMKiB

лiлiя Галюк

/U

о



ItoHKypc lla замiщеншя вакантноi посади
директора Великотур' ялlського лiцело

!,олинськоi MicbKoT ради
lвано-ФрашкiвськоI областi

зI}ЕдвнА l}IдомIсть
48

голова koMicii

Секретар KoMiciT

Члени KoMiciT

202t р.

Тарас Сливчук

Алiна Прокiп.tин

Процюк
романiя Семанюк
IBaH Мельник
Ярослав CeMKiB

Прiзвище, iм'я, гlо
батьковi кандидата

Ki.llbtticT,b
балiв за

резуль,гатами
тестування

Середнiй бал
за

результатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завдання

Середнiй бал за

результатами
оцiнювання
презентацii

Загальна
кiлькiсть

балiв

Рейтинг
кандидата

Князик
оксана
Ярославiвна

46 4,&,г г)е
a-1 t {) }е

4 t,аг !.

Петрушка
Василь
михайлович

Е

{


