
миколдiвськА сIльськА рАдА
сумського рдйону CyMCbKoi оБлАстI

вIддrл освIти, молодI тА спорту.
нАItАз

30.07,2019 с.Миколаiвка

Про проведення конкурсу на
замiщення вакантнот посади
ди ректора СеверинiвськоТ
загальноосвiтньоi школрl
I-II ступенiв Миколаi'вськоТ
сiльськоi рали

Ng l19-оД

Керуючись Законом Украiни кПро ocBiTy>, вiдповiдно до стаггi 26
Закону Украiни кПро загальну середню ocBiTy>, на виконання рiшення
МиколаТвськоi сiльськоi Ради Сумського районУ вiд 22,12.2017 ]ф I0 <Про
затвердження Порялку призначення на посаду керiвникiв закладiв зага.гlьноi
середньоi освiти МиколаiвськоI сiльськоi, ради, що нzшежать до комунальноi
форми власностi>, з метою замiщення BaKaHTHoi посади керiвника
комунzlJIьного закладу загальноi середньоi освiти Миколаiвськоi сiльськоi
ради

НАКАЗУIо:
l. оголосити з 01.08.20l9 року конкурс на замiщення вакантноТ посади

директора Северинiвськоi заг€lльноОсвiтньоТ школи I-II сryпенiв
миколаiвськоi сiльськоi Ради Сумського району Сумськот областi.

2. Затверлити персональний скJIад конкурсноТ KoMiciT для проведення
конкурсу на замiщення вакантноi посади директора Северинiвськоi
загаJIьноосвiтньоТ школи I-II ступенiв МиколаТвськоi сiльськоi ради
сумського району cyMcbkoi областi у склалi 8 осiб згiдно з додатком 1.

3. Конкурснiй KoMicii:

l)забезпечити прийом документiв вiд претендентiв на замiщення
BaKaHTHoi посади керiвника з 01.08.2019р. до 22.08.2019р;

2) забезПечитИ оприJIюднення оголошення про проведення конкурсного
вiлбору в мiсцевих засобах масовоi iнформацii, на офiцiйному веб-
сайтi МиколаТвськоi сiльськоi Ради та вiддiлу освiти, молодi ,u inopry
Миколаiвськоi сiльськоТ ради;

3)провести в термiни з 23.08.2019р. ло 30.08.2019р. вiлбiр кандидатур на
замiщення вакантноI посади, вiдповiдно до Порялку, зur"aрдженого
рiшенням]ф l0 cecii МиколаТвськоТ сiльськоi Ради вiд 22,1z.iOtlp., та



забезпечити оприлюднення на веб-сайтi Миколатвськот сiльськоi Ради
перелiку осiб, яких допущено до участi у конкурсному вiдборi,

4)до 0б вересня 2019 року забезпечити ознайомлення кандидатiв iз
закJ]адом загzшьноi серелньоi освiти, його трудовим колективом та
представниками батькiвського самоврядування.

5) провести конкурсний вiдбiр 09-10 вересня 2019 року (за алресою:
с.Миколаiвка, вул, Шевченка,1) шляхом перевi!ки на знання
законодавства Украi.ни у сферi загальноi середньоi освiти, зокрема
законiв Украiни кПро ocBiTy>, кПро загальну середню ocBiTy>, iнших
норматиВно-правовиХ aKTiB У сферi освiти, а також Концепцii
реалiзаuii державноi полiтики у сферi формування загальноi середньоi
освiти <Нова украiнська школа)> на перiоД до 2029 року, схваленоi
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l4 грулня 2016 року
Nо 988-р, шляхом письмових вiдповiдей на екзаменацiйнi n*urrr"'
шляхом публiчнот та вiдкритот презентацii державною мовою
персrrеtстивного плану розвитку закладу освiти, а тЕжож надання
вiдповiдей на запитання членiв конкурсноТ KoMicii щодо проведеноi
презентаrrii;

6) визначити Упродовж двох робочих днiв з дня завершення
конкурсного вiдбору переможця або визначити конкурс таким, що не
вiлбувся.

7) налати начальнику вiддiлу освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi
сiльськоi ради обцрунтований висновок щодо переможця конкурсу з
метою призначення його на посаду дирекгора закладу загальноi
середньоi освiти та уrulадення KoHTpaI<тy;

8) затвердити перелiк тестових питань на перевiрку законодавства
(додаток 2).

4. Керiвничтву заклалу освiти, у якому проводиться вiдбiр кандидатур на
замiщення вакантнот посади керiвника:

l) iнформувати педагогiчний колектив, батькiвську громадськiсть про
проведення вiдбору кандидатур на замiщення ua*urrrnoi посади
керiвника,

2) надати можливiсть кандидатам на замiщення BaKaHTHoi посади
керiвника ознайомитися iз закладом освiти та зустрiтися iз членами
педагогi.Iного колективу та батьками учнiв;
3) розмiстити оголошення про проведення конкурсного вiдбору на веб-
сайтi закладу освiти 0l,08 20l9p.

5. Контроль за викона

Начальник вiддiл
молодi та спорту

залишаю за собою.

Н.С.Макше€ва



Додаток I

до наказу вiллiлу освiти,
молодi та спорту
вiд 30,07.20l9 Ns l l9-ОД

Персональниli склад
конкурсноI KoMiciT на замiщення

вакантно'"о,i?Ifr,нfi 
:fi "'",.тж:ffi.ffi lI*iъ:}r',"ьоТшколи

Сумського району СумськоТ областi

Голова KoMicii:
Макшеева Н.С. * начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту МиколаТвськоi
сiльськоi ради;

Секреmар KoMicit:
Герашенко М.П. - завiдувач методичного кабiнету вiллiлу освiти, молодi та
спорту МиколаiвськоТ сiльськоi ради;

членu kotпicit:
- Северин В.М. - засryпник голови Миколаiвськоi сiльськоi ради (за згодою);
- Вода А.О. депутат Миколаiвськоi сiльськоТ ради, директор
Миколаiвського НВК Миколаiвськоi сiльськоi ради (за зголою);
- Черненко О.А. - депутат Миколаiвськоi сiльськоi ради (за зголою);
- Никоненко Ю,В, - представник трудового копективу Северинiвськоi ЗОШ
I-II ступенiв МиколаТвськоI сiльськоI ради (за зголою);
- Панькова С.В. - представник трудового колективу Северинiвськоi ЗОШ I-II
ступ9нiв МиколаiвськоТ сiльськоi ради (за згодою);
- СиРОта Я.I. * представник батькiвського колективу Северинiвськоi ЗОШ I-П
ступенiв Миколаiвськоi сiльськоi ради (за зголою).



Додаток 2

до наказу вiддiлу освiти,
молодi та спорту
вiд 30.07.2019 Ns ll9-ОД

Перелiк екзаменацirlних питань

l Що нzulежить 
^" 

:ж,*,.:i:;r ;шнЖ::ж;:Ё;Н;
2. Що таке iнформ€lJIьна ocBiTa?
3, !о якоi iнформаuii та документiв повинен бути вiдкритий доступ навебсайтах закладiв освiти (у разi ix вiдсутностi - на веб-оаи.а* засновникiв)?

4. Що вважасться порушенням академi.iноi лоброчесностi?
5. Хто контролюватиме якiсть освiти за Законом УкраТни кПро ocBiry>?б, Закон УкраТни 

1Про ocBiTy> перелбачае автономiю закладlв освiти. Що НЕзможе робити керiвництво закJIалу освiти?
7. На що сфокусованi HoBi ocBiTHi стандарти ?
8, Якi новацii для початковоi освiти npononyu Закон Украl'ни кПро ocBiTy>?9. Якою е специфiка базовоi середньоi освiти?
l0.Якi питання, що стосУються трудових вiдносин, вирiшуе керiвник заIfiадуосвiти вiдповiдно до трудового законодавства?
l l, Що таке iнклюзивне навчання та як сформрати у заrспадi загальноiсередньоТ освiти iнклюзивне ocBiTH€ середовийе?
l2, особа мас праВо здобувати oc_BiTy в рiзних формах або поеднуюLIи iх. Якi
ф_орy" злобуття_освiти пропонус ЗакЬн УкраТни кПро ocBiTy>?
13, Якими е особливостi початковоi освiти в Новiй упраirсiкiй школi?14,Чи ПоВиНен ЗакЛаД ЗаГальНоI середньоi освiти n;uanay"ur" a"оо освiтнюдiяльнiсть?
l5,чи вiрним е твердження, що мiсцевi органи управлiння мzlютьповноваження на проведення атестацii закладiв загаJIьноi середньоi освiти?lб. Хто здiйснюе управлiння закладом загально[ середньоi освiти в ме}кахповноважень, визначених законами та установчими документами?l7, Хто несе вiдповiдальнiсть за оauй"r, фiнансово-господарську та iншудiяльнiсть закладу загаJIьноi середньоi освiти?l8, Якi повноваження педагогiчноi ради визнача€ Закон Украiни кПроocBiTy>?
19. Якi категорiI дiтей належать до категорii <дiти з особливими освiтнiмипотребами>?

?9 Iц"" ви розумiсте пiд TepMiHoM (надання ocBiTHix послуг>?21, УпродовЖ якогО TepMiHY згiднО iЗ ЗаконоМ Украiни кПро ocBiTy>засновникам закJIадiв освiти рекомендовано привести установчi ob*yr.urri увiдповiднiсть iз законодавством?
22. Дитина мае гарантоване державою lrраво на... ?23, Чи ввакаете Ви, що p.aynbTaT участi в ЗНо с основним показникомдiяльностi закладу загальноi середньот освiти?
24, Якi питання дiяльностi школи Ви булете вирiшувати спiльно з батьками?25. Як Ви оцiнюете результативнiсru дI"пu"оari^ пaоuгога?
26, Як Ви оцiнюете результативнiсть дiяльностi учня?



27. На сьогоднi icHye проблема взасмодiТ та комунiкацii мiж батьками та
гrедагогами. Якi кроки Ви пропонуете для покращення ситуашiТ?
28, Визначте характеристики випускника НовоТ украiнськоi школи.
29. Розкрийте cyTHicTb профiльноi середньоi освiти.
30. Яким Ви бачите сучасне ocBiTHc середовище?
3l. Що передбачае академi.tна свобода вчителя?
З2. Якi завдання стоять перед вtlителем Новоi украТнськоi школи?
З3, Якi завдання стоять перед rIнями Новоi украiнськоi школи?
34. Якi методи навчання булуть застосовуватися в освiтнiй дiяльностi згiдно з

принципами педагогiки партнерства?
35. У чому cyTHicTb сертифiкацiТ педагогiчних прашiвникiв?
36. Яка гуманiстична iдея леllсить в ocHoBi срiлософii flержавного стандарту
поtlатковот освiти?
3'l. Що е колегiальним органом управлiння закJIадом освiти в Новiй
украiнськiй школi згiдно законодавства?
38. Якi ocBiTHi iнновацiТ необхiдно запровадити у заклалi освiти?
39. Визначте параметри, за якими мо}кна здiйснити монiторинг готовностi
вчителiв початковот школи ло реалiзацii Концепцii кнова украiнська школа).
40. У концепцii HoBoi украТнсъкоi школи зазначено, що (.,. украiнська школа
буле успiшна, якщо до нет прийде успiшний учитель). Який це вчитель, на
Вашу лумку?
41. Законом УкраТни uПро ocBiTy> перелбачено, що (... Нова украiнська
школа буле працювати на засадах особистiсно-орiентованоТ моделi освiти>.
Охарактеризуйте таку модель.
42,Хто ма€ право направляти iнливiлуальнi чи колекгивнi письмовi
звернення або особисто звертатися до органiв державноi влади та органiв
мiсцевого самоврядуван ня?
43.Хlо е членами ciM'i згiдно iз Законом УкраТни кПро запобiгання
корупчii>?
44.Хто мае право подавати скаргу в iHTepecax неповнолiтнiх i недiездатних
осiб?
45.У який TepMiH розглядаються звернення, якi не потребують додаткового
вив.tення?


