
протокол.}lь б
засiдання KoHKypcHoI Koмicii з проведення конкурсу на замiщення

вакацтних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя

м. Запорirlсяся

Склад KoHKypcHoi KoMici[:

05.08.2020

Губiна Оксана Олександрiвна - деtryтат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кНаш край>), голова KoMiciT;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоТ органiзацiТ кВсеукраТнське бюро люстрацiТ та протидiТ корупцiD>,

член KoMicii;

Полухiн Володимир Федорович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя <Опозицiйний блок>), член
KoMiciT;

Васильчук Геннадiй Миколайович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кевропейська
солiдарнiсть>), член KoMiciT;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора ,Щепартаменту освiти i науки
Запорiзькоi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ, член KoMiciT;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника управлiння Щержавноi служби якостi
освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

Штанько Юлiя Петрiвна - головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту управлiння ЩержавноТ служби
якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацii кОб'еднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоi
освiти територiальноi громади MicTa Запорiжжя), член KoMiciT;

Юдiн Юрiй Iванович - заступник голови ЗапорiзькоТ обласноi органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраТни, член KoMiciT.

Присутнi: V=/ Сь
q/lвrо 2"DВiдсутнi:

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацiТ персllективного llлану розвитку закладу освiти претендентами
на замiщення вакантних посад керiвникiв закладiв загальноТ середньоi освiти Заводського району MicTa
Запорiжжя.
2. Пiдведення пiдсумкiв проведення публiчноТ та вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку закладiв
загальноТ середньоТ освiти Заводського району MicTa Запорiжжя.

СЛУХАЛИ:

Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноТ KoMiciT, яка проiнформувilIа, що до третього етапу конкурсу -
публiчноТ та вiдкритоТ презентацii перспективних планiв розвитку закладiв загальноI середньоТ освiти
Заводського району MicTa Запорiжжя - допущено lб учасникiв конкурсу на l l вакантних посад (протокол Jф3 вiд
29.0'7 ,2020 засiдання конкурсноi KoMicii).

Запропонувала обрати секретаря KoHKypcHoi KoMiciT.

ВИСТУПИВ:

Захарчук В.М., який запропоFIував обрати секретарем конкурсноi KoMicii Гузеватого А.Ю.

Голосували (вiдкритим голосуванням) :

(за) - */u-lr )
(проти)- О {l./,lJ)_(утрим.Iлись>- О 7пцаЗ )

ВИРIШиЛИ: 
'r' /

Секретарем конкурсноi KoMicii обрати Гузеватого Андрiя Юрiйовича.



ВИСТУПИЛИ:
Гузеватий А.Ю., секретар конкурсноi KoMiciT, який проiнформував членiв конкурсноТ KoMicii, що кожен

КанДиДат пУблiчно та вiдкрито презентуе державною мовою перспективний план розвитку закJIаду загальноТ
середньоТ освiти. Виступ повинен тривати це бiльше l 5 хвuлuн.

Губiна о.о., яка нагадала критерii оцiнювання результату публiчноТ та вiдкритоi презентацii
перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоТ освiти:
2 балu виставляються кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закладу
освiти;
] бqл виставлясться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закJIаду освiти;
0 балiв виставляеться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закладу освiти.

губiна О.о. звернула увагу, що визначення результатiв презентацiт перспективного плану розвитку закJ]алу
загальноТ середньоi освiти здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMicii iндивiдуально. остаточною оцiнкою
у балах за презентацiю перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоТ освiти е середнс арифметичне
значення iнливiлуальних 0цiнок членiв KoHKypcHoi KoMicii.

проведення публiчноi та вiдкритот презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноi
середньот освiти здiйснюеться згiдно iз затвердrкеним у Положеннi порядком.

ПереД початкоМ презентацiТ голова конкурсноi KoMicii Губiна О.О. надала коротку iнформацiю про кожний
закJIад загальноТ середньоТ освiти Заводського району.

пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчнот та вiдкритот презентацiт перспекr,ивного плану розвитку
закладу загальноI середньоi освiти, конкурсанти вiдповiдали на питання членiв koHkypcHoi koMiciТ.

члени конкурсноi koMicii iндивiдуально оцiнюють презентацiI кандидатiв та надання ними вiдповiдей на
питання.

Пiсля закiнчення оцiнювання lб презентацiй кожним членом конкурсноТ KoMiciT приступили до визначеннrI
середнього арифметичного значенtul iндивiдуальних оцiнок кожного претендента.

Секретар конкурсноТ KoMicii Гузеватий А.Ю. заносить до протоколу та екзаменацiйноТ вiдомостi
й бал кожного ика
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13 Запорiзька загаJIьноосвiтня школа I-III ступенiв Ns75
ЗапорiзькоТ MicbKoT рали Запорiзькоi областi
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16 Запорiзька загальноосвiтня школа I-II ступенiв N85
Запорiзькоi MicbKoT рали ЗапорiзькоТ областi
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Олена Геннадiiвна /.г
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СЛУХАЛИ:
По другомУ п],tтаннЮ ГубiнУ О.О., головУ конкурсноi KoMicii, яка запропОнувrUIа пiдвести пiдсумкиетапу конкуРсу - гryблiчНоТ та вiдкриТоl гtрезентаЦii перспектиuнr" пла"iв ро."rйу закладiв заг.rльноТ..Й"iоТ

освiти Заводського району.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за)) - l/cz:l )
(проти)) - 1) /н и,а " ,t(утримzlлись> - О lt/y. rz )
ВИСТУПИЛА:

Губiна О,О,, голова конкурсноi KoMiciT, яка оголосила результати третього етапу конкурсу.

За результаТами оцiнювання публiчНоi та вiдкритоi презентацiI перс[ективних планiв розвитку закладiвзагальцоi середньоi освiти Заводського району Micia Запорiжжя та надання вiдповiдей на питання членiвKoHKypcHoi KoMiciI рзначено учасникiв конкурсу, якi отримали:- 2бали- Ф особи:
- вiдlдо)Оаr,Ъ - 3' осiб;
- вiдOлоlбалу- Z осiб.

Голова конкурсноТ KoMicii

Члени конкурсноТ KoMicii
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Ю.П.Штанько

.Ю.Гузеватий
Ю.I.Юдiн
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