
протокол ль2
засiдання конкурсноТ KoMicii з проведення конкурсу на посаду керiвника

МиколаТвського навчальновиховного комплексу (загаJI  ьноос BiTHi й

навчальний заклад  дошкiльний навчальний заклад> >  МиколаТвськоТ

сiльськоi ради Сумського району СумськоТ областi

l l чсрвttя 202l року
09.25 I ,о/ t. l2.1 0 r,o.1t.

I I срерва: l1.1511.25

I lРИСУ'ГI { l:
Ч.llеlt и KoI l Kypclloi KoMicii:

НЕПИЙВОДЛ
Вiкторiя ВiталiТвна

ГIАНЬКОВЛ голова первинноТ профспiлковоТ органiзаltij '
С]вi,глана } 3iк,горiвгlа СеверинiвськоТ загальноосвiт,rrьоТ IцкоJlи I I I

с,гугtегtiв N4ико.lIаТвськоТ ci"rlbcbKoT ради CyMcbKo1,o

райоrrу СумськоТ oб,ltacтi, секреl,ар KollKypclloi'
KoMiciT (за зI ,о7lоrо)

с. I \ 4ико,ltаТlзка

депутат МиколаТвськоТ сiльськоТ ради Сумського

району, голова конкурсноТ KoMicii

гоJIова СумськоТ тери,горiа; tьttоТ орl,аlliзаl t ij '

профсlli"ltки llрацiвникiв освi,ги i науки УкраТrlи. чJIеI l

конкурсноТ KoMiciT (за згодою)

го.ловний спецiалiст вiддiлу взасмодiТ з оргаL{ ами

мiсцевого самоврядування, монiторингу ,I ,a

позаI lланового контролю закладiв освir,и угrрав.lt ittttя

.ЩержавноТ служби якос,гi освi,ги у Сумськiй об;rас,гi,

чJIеI {  KoI { KypcHoT KoMiciT (за зго/ tою)

каI rли/ Iа,г на I lосаду керiвtlика ксрiвtликаr

N4иколаТвсько| ,о tIавчаJIьI lоl] ихов} IоI ,о KoMI lJleKcy
(заI ,аJ]  btlooc вi,гr"r i й ttаlзчал t,tt и й закJIаJ_(  / tcll l t Ki.ll ьr l и й

tIавчальI Iий, зак,lrа/ l>  N4ико,rrаТвськоТ ci,ltbcbKoT раllи
CyMcbKo1,o району СумськоТ обгlастi

особа, яка здiйснюс вiдеоза] ]ис (особа присутrrя бсз
права y.lacTi у роботi конкурсноТ KoMiciT)

начаJIьник вi;ддi"lrу rззасмодiТ з органами мiсrцевоl,о

самоврядування, монi,горинr,у та I IозапJIаI { овоt,,о

Ko} ll,poJlIo зак.ltаltiв освir,и yttpaBllillllя / [ cpжaBrrol'
с,lrужби якосr,i освi,ги у Сумськiй об;rасr,i. чJIсlt

KoI lKypc[ loT KoMicii' (за зl,о,ltоlо)

l IРоВоЗЬОF{  леrlутат N4ико_цаТвськоТ cillbcbKoT ра;tи CyMcbKot,o
KoMiciT

ОJI IЙI  IИК
JI Iобоrз Михай.ltiвlrа

БIJIАFl
Анлlа ()лексан;tрiвна

Iншi особи:
BolIA
AllToHiHa
Олександрiвrrа

JIинник
IОрiй Федорович

BI ICYTHI :
I JJУЛЬЧЕВСЬКЛ
Свi,глана Сгорiвна

Серl,iй I lавлович . району, член KorrKypcHoT

оd, фЙ' Йа2"



I Iорялок ленний:
l , I  Ipo розI ,Jlя/ l заяв, ш(о надiйI rIли / lo копкурсноТ комiсiI .

2. I  lpo MexarI i: lM та I ] оря/ iок гIрове/ lення конкурсного вi,rrбору l] ереможI lя

коFIкурсу, кри,герiТ оцittюваt{ Flя та результати тlеревiрки зI lання законо/ Iавс,гва у

сферi загаJlьноТ середньоТ освir,и, ttеревiрки професiйrrих компете[ tr,ностей ,га

вi,ltкритоТ презентацiТ державI rою мовою перспективного плаFIу розвитку
закJIа/ Iу за] ,альноТ середньоi освiти.

3. ГIро визначення переможця конкурсу та оприлюднення резуль,га,гiв
конкурсу.

I Io перrlIому пиT,аI | ню порядку денного:

СJIУХАЛИ:
I IЕПИЙВОДУ l} iKTopiKl Bi,гa; liiBrly, голову коtlкурспоТ KoMiciT, яка

lIовi; lоми.ltа, I I lo t la засi.,tаllнi lrрисуr,лli 4 ч.llеtlи KoHKypcI toj' KoMiciT, кворум

/ lо,tримаttо, комiсiя l] равомочна д"ltя гlрийня,гl,я рiшегlь,
I Iоiнформувала членiв конкурсноТ KoMiciT, ш(о заяв, клопотань, .1,1исr,iв 21t,l

KoHKypctloT KoMiciT не надходило.

I 'ОJIоСУВАЛИ :

За  4, проти  0, утрималося  0.

t]ИРI lI IИЛИ:

Iнформаuiю tззят,и /1о вiлома.

I lo лруl,ому пиl,аtlI lю I rорялку денtIо[о:

2.| . НЕrrИЙr} ОДУ Вiкторiю ВiталiТвну, гоJlову KortKypcttoT KoMiciT, яка

озttайомила t lрисутнiх з гIорял(ом проведення конкурсL{ ого вiдбору

I I среможця конкурсу вiдповiдно до ст. 39 Закону УкраТни uПрп повну заl,аJ]ьI Iу

СеРелНЮ ocBiTy>  т'а Положення про конкурс на посаду керiвника комунального

ЗакЛалу ЗагальноТ середньоТ освiти N4иколаТвськоТ сiльськоТ рали Сумського

раЙоllу (lloBa релакцiя), затвердже} { ого рiшенням сьомоТ сесiI  8 скllиканttя

N4иколаТвськоТ сiльськоТ ради 06 травня 2021 року М 08.

Конкурсrrий вiдбiр переможця конкурсу з.цiйснюсться за результаl,ам и :

 rlеревiрки з} tання закоtlоllавсl,ва у сферi зага.ltьноТ сере/ lr{ ьоТ освir,и, зокрсма

Закоrlу УкраТни < I Iро rIoBI ly заI ,аJIьllу ссреltIJю ocBiтy> , llaKolly УкраТltи кI Iрtl

осlзi,гу> >  l,а illtI Iих I lормативrIоI lравоI ]их aKтiB у сфсрi заl,аJILtIоТ ccpc: llrboT

освi,ги;

еЙ/  фч/  d,rlи



 I lеревiрки llрофесiйних компе,геьtтностей шIляхом tIисьмовоI о викоI lаtlI lя

ситуаuiйного завдання ;

 пубпi"rоТ та вiдкритоi презентацiТ державною мовою

розвитку закладу загальнот серелньот освiти, а також

запитання членiв конкурсноТ KoMiciT в межах

перспективного t] JlаI Iу

надання вiдповiдей на

змiсту KoHKypcHoI ,o

; i: i;Жl'П]ппuоuеться письмово. кожен з варiан,гiв ЗаВДаI { Ь МiСt'Иl't ' 40

.гесl]ових питаI { ь з вибором одного BapiaHTy правильноi вiдповiдi, шо формую,гься

iз загаltьLlого перелiку питань, затверджених наказом MiHicTepcTBa освi,ги i

I IаУкИУкраТниJ\ г9654вiдl9травня2020рокУкLI lодопримiрноготtереJtiкУ
I IИ'ГаI { Ь))' 

знання закоI tо/ tавстI ]а у сфсрi
У деtlь, визFIачений дllя проведення I IереI } IркИ

зага.ltьtlоТ серелньоТ освiти ,та rrрофесiйriих комl]еl,еI t,гttос,гей, у I lрису,гI lос,I ,1

Bcix учаСttикitЗ коI lкурсLlого rзiлбОру llI JlяхОм BiltbHot,o виборУ обирас,гься о/ lиI t

iз кtlttвер,гiв, у якому мiс,гя,гься заl] / lаI l} Iя, Заt,а; tьllий час tIa викоI tаllllя l,ссl,ових

завJlаI lь с,ганоI ]иl,ь 60 хtlиltип,

l I iл час I Iровелеr]ня 
,гес,гування канд\идатам забороttяе,гься корис,гува,гися

/ lоДаТкоВиМИеЛек.ГроННИМИtIрИJIаlIаМИ,rriдрУчrrикаМИ)НаВЧаJlЬI { ИМИ

тtосiбниками, itttлими ма,герiаltами, а,гако} к сtti,ltкува,tись один з олl{ им,

I  I iсля закiнчення часу, вiдведеного на скJIадеFIня тес'ування, кан/ { иllа,t

тriлtrисус роботу 
.га на кожному apKyrrri I Iрос,гавJIяс tt iдtllис. Вигlрав,tеtlttя або

I lозI { ачеt{ ня бi.ltbLtle нiж олпi.Т вi:rrlовiдi зараховуються як I lеlIравиJIьtlа

: j iжн,* ,r.,,"..rпвих завllаI Iь I lрово/ lи.гься за 5_.ги бa,tb1,1olo шIKaJloIo:  5 балill

33 ,rto 40 гrравиJlьI lих вiдповiдей;4 ба: lи _ 25 до 32 rrраrзиJILI Iих Bi"trroBi,,tcй; 3

ба"rtи l 7 дtо 24 llравильI { их rзiдгrовi: lе й;2 бали 9 до 1 б rrраrзиllЬllИХ Оi;11191Зi;ЦСЙ,

lбаlrJttоl5rrрави.llЬНИхrзi; trrовi: tеЙ;Oба.lriвO;tобтtравиlt1,I IИХвi: trrовi.'tсй.

Каrt/ lи/ lаr.и, якi rtабра"rtи McI{ I ] le 1,рьох коI iкурсI Iих баlliв за 1,есl,уваI lня I ie

lloI  I yc каЮ,гься / to вирi rшeHrj я с и,гуаlti й rro t,o ЗавlIаI i н я,

I ] iдrrовi: rttо / lo протокоJIу 
^ n 

l засi,rlанrrя КОНКУРСНОТ KoMiciT З ПРО'еДСt{ 'Я

коНкУрсУнаПосаДу.керiвниYУУолаТвськогоЦаВ_ЧаЛЬt{ оВИхоВllоI .о
KoMtIJleKcy (загальноосвiтнiй FIавчальний заклад  дошкiлыIий } lавчаJIьlIии

закJIад)) I r4иколатвськот сiлъськоi Ради CyMcbKo.o району СумськоТ обlrас,гi Bi: t

25.05.202l року KoI { Kypctror KoMiciclb сформовано, головою конкурсноТ

KoMiciT затверджено три варiанти завдань, кожен , j lТ. :КЛаЛаСТЬСЯ 
З 40

,гесl.ових I ] иl.ань. кожне .гестоI ]е питаrIня мiстиr'ь'ри варiаш'ги Bi/ I ttoBi/ ti' o'lttta

з яКИХ I IР&I } ИJI I rНa, z^ _._^ ,.,tal" лбпq lol.o вибору оriИlt

ЗаtrрогlоrIуВаJIакаI .lJ\ИДаl.узабажаI I I iяМобратиI I IЛяхоМВlJlI ,I

iз KortBcp,iB з коI tкурсI { ими заI j/ (аtlt lями, сскрс,гарю KotrKypctroT KoMlcll 

вi.llкриr.и обраllий KoI .Bcp.' 1.а на/ lа,ги зав/ tаI rLIя каI t} tида'У lurя викоI IаI lFlя, I  liс; rя

оТрИМаI tI { ЯЗаВДанЬ'ЗаПроI lоI ]УВаЛакаН/ lИ/ lаТугtiдlписаr.иб.ltаtlкЗаI ]ДаI lЬl.а

розпоча'и Тх виконання. ВиконанrIя завдань кан/ lида,гом розпочато о 09 t,о,I t,

' 
.,А_., lhшч,L rtп/ , и)



30 хв., закillчеrtо  l0 год. l2 хв.

За рсзу"lrь,гатами перевiрки tsикоllаI iих коI I курсI Iих зав/ lань кан/ { и1,1а,t I ]О/И
Дttr,огtit lа ().lreKcarlдpiBHa отримаJlа T,aKi KoHKypcHi баrrи: З0 правиJlьlIих

вiдrrовi,цей, 4 конкурсних бала.

ЗаttроltонуваJIа ceKpeTaplo KoHKypcrtoT KoMiciT розрахуt} а,ги середнiй бrut

канltидаlа за результатами 
,l,ес,гування на знання законодавства ,га внес,ги

резуJIьтаl,и до звеленоТ вiдомостi про результати конкурсного вiдбору.

Ураховуrочи, [ цо кандидат за результатами тестува} Iня отрима"па бiльlrtе З

коI I курсltих балiв, запропонуваJIа прийняти рiшення про допуulення iT .цо

вирilпеrлtIя писLмового ситуацiйного завдання.

I 'ОJIоСУI ]АЛИ:

За  4, I lро,tи  0, у,грима"llося  0.

I ]ИРI l| lИJlИ:

l. lrlформацiю взяти до вiдома.

2. Розрахува] ,и середцнiй ба"ц кандидата за результатами тестуваFIня lla : ] I lанl{ я

законодавства та внести результати до вiдомостi.

3. / { огrусти,ги до вирiшення письмового ситуацiйноI ,о завдання кан/ iиltа] ,а

ВОДУ AHтoHiгty Олексанлрiвну.

2.2. I { Е,ПИЙВОДУ Вiкr,орiю ВiталiТвrIу, голову конкурсноТ KoMiciT, яка

ознайомила присутнiх з поря/ lком I Iроведеtlня lrеревiрки llрофесiйrrих

комI lс,генr,tIосr,ей IuJIяхом I1ис} ,мовоI ,о викоL{ ання си,гуаI tiйного зав/ ,lаtI tIя.

[ ] i: rrloBi,,tI lo / lo I  Iо"rtожелtI lя llpo конкурс I Iа lIoca/ ly ксрiвника KoMy} laJlbI { oI ,o

закJIаllу заI ,аJlь[ IоТ cepe,ltrrr,oT освi,ги N4ико"lrаТtlськоТ ci.ltbcbKoT ра/ lи Сумськоl,о

району (нова редакцiя), затверлжеtIоI ,о рitttеttгtям сьомоТ ceciT В скllикаtI I iя

N4ико"паТвськоТ сiльськоТ ра; lи 06 ,гравня 202l року } lЪ 08, д"rrя вирillIеttttя

I Iисьмово лержавною мовою ситуацiйного завдання кандидату надас,гься 40

хвиJIиt{ . 11еред проведенням перевiрки гrрофесiйних компетен,гнос,гей у
[ Iрисутнос,гi ycix учасникiв конкурсного вiлбору шляхом випадкового вибору

обирасться оди} I  iз конвер,гiв, у якому мiсr,яться завдаI { ня.

ОlliнюваI rI { я ситуацiйrrого завданI Iя проводиться за 5,ги баlrьноIо шкаJIоtо:

5 бa"lriB кан/ { ида,гам, за резуль,гатами розв'язання ситуаI tiйного зав/ lанtIя яких

вияt] JIсно l] исоку rIрофесiйна ком| lс,гсI l1,1liс,I ,ь, l,.llибокi знаI ] гIя 1,а умittrIя,
rlcoбxi/ tlli li",rя сфек,гивt{ ого викоtlаtltIя I lосаilових обов' язкi в;

4 бали  каtI l1ида,гам, за ре,] уJI I )1,а,гами розв'язаI iI lя сиl,уаltiйrrоl,о зав/ { аI iltя якl..lх

вияt] JlсI Iо,ltобру lrрофесiйrIа комI lеl,ен,гtлiс,гь, xoporrri зt{ аI { I Iя,га умiltttя,
rrеобхiднi для ефективного виконання посалових обов'язкiв;

3 бали  кандидатам, за результатами розв'язання ситуацiйного завдання яких

необхiднi / tr,,виявлено професiйну компетентнiсть, знання та умiння,

dц фщ/ Йй,



викоI IанI Iя I Iосаllових обов'язкiв в обсязi, llocTal,I { boMy /Ulя I } икоtIаtI l{ я

I Iосаllоl] их обов' язкiв;

2 бали  кандида,гам, за результа,гами розв'язанI { я сит,уашiйного завдання яких

вияI ] Jlено гlрофесiйrrу компетенt,t] iс,гь, знан[ Iя 1,а умittня, необхiдrli ,ц,rlя

виконання посадових обов,язкiв в обсязi, мiнiмально достаl,ньому i,u]я

виконання посадових обов'язкiв;

l баlr  кандидатам, якi розумiють ocHoBHi поняття, викладенi у ситуаrtiйтrому

завllанtli, aJle в rrрошесi вiдповiдi допус,гили значну кiлькiсть помиJlок;

0 ба.lriв  за вiдсутrriсть вiдповiдi,

()цiнюванrrя резу"пьта,гiв розв'язання ситуаrriЙноI ,о зав/ lанI tя

зitiйснtосться кожниМ членоМ конкурсноТ KoMiciT та вноси,гься ло зlзсltсttоТ

вi/ lомос.гi lrpo рсзуJIь,I ,а,ги KoI IKypcI IoI ,o вiлбору. ос,га,гочноlо oltittKtllo 1]а

розt] 'язаtI I { я сиr,уаrliйt,lого зав/ iа[ I } Iя с ccpeit} IC арифмстичrrе зна,]еtlI { я

коtlкурсLlих баltiв, виставJlеtIих yciMa чJlеI { ами KoHKypctroT KoMiciT,

I ] iztllовiдно до протокоJlу JV9 1 засiдання KoHKypcr,roT KoMiciT з I Iрове/ lсLlllя

KOtIKypcy на посаду керiвника I l4икоllаТвського [ IавчальновиховI lоI ,о

комплексу (загальноосвiтrtiй навча.пьний заклад  доrшкiльrtий навча; lьttий

закJtа/1)) N4ико_ltатвськот сiльськоi рали сумського району сумськот об:rастi вiл

25.05 .2о2|  року KoHKypcНolo KoMicicto сформовано, головоIо KoHKypcttoT

KoMiciT затверджено,гри варiанти сит,уаrliйних завдань.

ЗаlrропоtIувала кандидаl,у за бажанням обрат,и UIJIяхом вirlьгlого вибору

оJlиI i iз коrlверт.irз з си,гуаlliйними зав/ lаt] I Iями, ceкpeT,aplo KoHKypc} toT KctMiciT 

вi/ tкриr.и обраlrий конвер1,1,а на/ lа,ги : ] ав/ tанI Iя кан/ tи/ \аl'У.lt lrя виконаI irrя, I I iсlrя

оl,римаI iНя завllань, заllроI IоI iуваjlа каI { / lидатУ tt i/Utисаr,и бltаttк заI ]1,1аtlь l,a

розI Iоча] ,и Тх викОI IанI Iя, I JиконанI Iя зав/ IаI Iь каtl/ \ иllа,гоМ розпочато о l0 го,rt,

37 хв.. закitlчелrо  l0 год. 53 хв,

ЗаtlрогtоtIуваJIа чJ]еI { ам конкурсноТ KoMiciT провес,tи оtliнlовання вi/ I ttоtзiлr,rо ito

криr,срiТв, секретарю конкурсноТ KoMiciT розрахувати середнiй бал канl1иltаl,а

за резуль.гатами вирitltеtлня ситуаuiйних завдань та внести резуJIьт,ати llo

зlзеденоТ вiломос,гi про результатй конкурсного вiдбору, Повiдомила, I t lo за

рсзуJIы.аl.ами rlсревiрки вирiшеноI ,о си,гуацiйного завдаI { ня водд дrlr,ortit la

О.llексанлрiвна отримала 4,75 когtкурсних балiв,

I 'ОJlоСУt]АJIИ:
За  4, I lро,ги  0, у,грима.llося  0,

I ]ИРI I I IИJlИ:

l. Iнформацiю r] зяти ло BilloMa.

2. Розрахувати серелнiй бал кандидата за 
]

сит,уаltiйного завдання та вI { ести результати до

результатами вирlшен} { я

зведеноТ вiдомос,гi про

результати конкурсного вiдбору.

е/  ф/ / "4, dй k



l'o.1toBa конкурсноТ KoMiciT оголошус ,гехнiчrtу перерву  l0 хв.

2.з. нЕ11иЙвоДУ BiK,opilo Вiталiiвrlу, голову конкурсноТ KoMiciT, яка

ознайоми.lIа гrрисутнiх з порядком проведеЕIня публiчноТ та вiдкриr,оТ

rtрезентаuiт державноIо мовою I ] ерспек,гивноI ,о пJIally розви,гку закJlаi ly

:зага'1tьноI  середньоТ освiти, а 1акож надання вiлповiдей на загIитаrIня членiв

конкурсноТ KoMiciT в межах змiсту коFIкурсного випробування,

/ urя llублiчнот та вiдкри,гот презен,гацiя перспективного плану розви,гку

закJlа/ ] у освiти наllас] ,ься 15 хвилиll,

оt(ittюваttttя рсзу;Iы.аr.iв ttубrriчtrоТ ttрезеtt,гаltii зjtiйснttrс"t ься 1]а 5бaJtt,ttt llt l

I I lKaJlolo:

5 баJriв  каI l/ tи/ lа,гам, за резуJILl,а,I ,ами I lрезен,гацiТ яких виявJlеI Iо t} исоку

llрофесiйна компе,гентнiсть, l,.lrибокi знаI Iня та умitltля Heoбxiltrri ;urя

есРекr,ивttоI ,о виконання поса/ Iових обов'язкiв;

4 бали  кан/ { ида.гам, за резуль,га,гами презегrтацiт яких вияIзJlеt{ о добру

lrрофесiйlла KoMtIeTeHTHicTb, хорошi знання та умiння, trеобхiдtti лля

ефе ктивrIо го ви KoI laH ня посадоRих обов' язкiв ;

З ба;rи _. кандидатам, за резуJlьтатами презентацiТ яких виявлено професiйrrу

компс,геI il,tt iстl,, зI { ання ,I ,a умittня, trсобхiлrri для виконалI I lя поса/ (ових

обов,язкiв в обсязi, достат,ньому ltля t} икоtlа} Iня I Iоса/ lових обов,язкiв;

2 ба.llи _, каI_Ulида.гам, за резуль,га,гами презенl,аttiт яких t] иявI lеt{ о lrрофссiйrrу

KoMI le,гcI ll,tI icl,L, зI ]ан} Iя 1,а умittttя, Heoбxi: tI ri / urя викоI tаtI } ,я I lосаjlоI ]их

обов'язкiв в обся.зi, MitliMa.llbtto / lос,га,гtlьому lUlя виконаI iня I lоса/ lових

обов'язкiв;

l ба:r  кан/ { и/ lатам, якi маю,гь розумiнi{ я питаLIь функшiонуваI { ня закJlалу

освiти, однак в проuесi презентацiТ rrе змогли показа,ги на,шежний piBcltl,

комI lе,гсtlr.rlостi для виконаFIня посадових обов'язкiв;

0 баlliв  кан/ { идатам, за резуль,гатами презентацiт яких l] иявJIеI Iо, 1,1lo

lrрофесiЙI { а комtlетен,гнiстЬ знаннЯ r,a умitлttЯ не забезпечуIоть можJ]ивос,гi д"rrя

виконання посадових обов'язкiв,

Визначення результатiв презентацii

irrдивiдуально; остаточною оцiнкою

виlrробувань с середнс арифметичне

здiйснюсться кожним членом KoMiciT

v балах за кожен вид конкурсних

значення iнливiдуальних оцitlок чllенiв

Ko} lKypcHoT KoMiciT

Зага; lьна кi,llькiс.гь балiв кандидата визнача€ться шляхом додаваI { lIя cepe/ lt{ lx

балiв за кожне конкурсне вигIробування у зведенiй вiдомостi Ta

вiдображаеться у протоко;ri засiдаrlня KoHKypclloT KoMiciT.

I  Iереможцем конкурсного вiдбору стас особа, що набрала найбiльшу суму

балiв за результатами Bcix конкурсних випробувань,

'^ '.О""W;; 'ф/ ftц/  d,/  и



 KaljJtиllal.y презеt,I тувати державI lоlо мовою перспекl,ив} Iий I ]лан розвиl,ку

закJIа/ lу заI аJlь} jоТ середrrьоТ освil,и 1,а вiлttовiсти на запиl,аtlI { я чJIсI I iв

KoI lKypctroT KoMiciT в межах змiсr,у конкурсного випробуваrлrlя;

 чJlенам конкурснот koMiciT пiсля проведенот презентацiт перспективtIого

гIлаr{ у розI rитку закладу загальноТ середrrьоТ освi,ги ,га вiдповiдей на загIит,анI tя

висl,ави,г и бали вiдпоrзiлно до визначених критерiТв оtliнювання;

 секретарю конкурсноТ KoMicii результати I IрезентацiТ гrерсгIектив} tого tI J]atly

роЗВИ.гкУЗакJIа/ (УЗаI .аJI I ,ноТсередньоТосвiтиВI jесТИДоЗВеllеНоТвiдомостiпро

резуJIьтати коI I курсного вiдбору, розрахувати середнiй баlt. заI ,аJlьttий

конкурсLмй баЛ,I ,а рсйl,иI ,{ г Kaнllиl\al,iI r.

I '()JIоСУI } АJIИ:

За 4,I lроти  0, утрималося  0.

ВИРI I I IИЛИ:

l. I rrформацiю взяти до вiлома.

2. Результати презентацii перспективного плану розвитку закла/ iу заl,а.ltьгtот

cepellHboТ освiтИ вI lестИ до зведеноТ вiдомостi про результати KoHKypctIoI ,o

вiдбору, розрахуватИ середнiЙ бал та заt,альниЙ конкурсний ба"п, рейтинr

канllи/ lаr,iв,

I  Io тpeTboмy I rи,гаtlI I lо l] оря/ lку деtI llого:

СJIУХАJIИ:
lIF] lIийводу BiKTopiro Вir,алiiвну, гоJIову конкурсноТ KoMiciT, яка

нагоJIосиJIа, Ulo за резуль,гатами конкурсних випробувань конкурсна комiсiя

визначас переможця конкурсу або визнас конкурс таким, шо не вiдбувся,

Зверлtу"па увагу, U\о не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка:

. I Iе може обiймати посаду керiвника закладу загальнот середньот освir,и

вiдrrовiдrtо ло Закону УкраТrrи < ГIро I loBHy загальну середню ocBiTy> ;

. особу, яка набрала менше 1l конкурсних баrriв за результаl,ами

конкурсI Iого вiдбору.

озгrайомиjlа I lрисуr.гriх з бацами каI r/ Iида,га, заllссеI Iими / 1о зl} еltе} rоТ вi,,lомос'Гi

rlpo рсзу.Jlы.а.I .и KoHKypcI IoI ,o rзi; lбору: I ]O/ (A дtl,гонitlа ()lrcKcall,rtpiBrra

оl,римаJIа l3,75 ко[ I курсI Iих баiriв.

ЗaltpoTtorIyBaJIa:

*  I tI Jlяхом вiдкритого голосуваLIня за резуJlь,га,гами KoHKypcHoI ,o вiдбору

визначити ВОДУ Днтонirrу Олександрiвrrу гIереможцем конкурсу,

 оllриJI Iо/ lни,ги резульl,ати конкурсу ,га вiдеозапис KoHKypcHoI ,o вi.цбору

на офiшiйному вебсайтi Миколатвськот сiльськот ради,

@,/  @ц( dй / 4lL



 рекомеtlllуRати вiддiлу освiти, молодi та сI Iорту МиколаIвськоТ ciltbcbKoT

Ради про.гягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення цього рiшеttltя

призначи,ги ВОЩУ AHToHiHy Олександрiвну на посаду та укласти з I IeIo

с,гроковИй трулоВий договiр TepMiHoM на б poKiB,

ГоЛоСУВАЛИ:
За 4, tIроти  0, утрималося 0.

ВИРI tI  IИJlИ:

l. Визttачити воду ArlToHirty о.ltександрiвну переможцем KorIKypcy ll]

зaI ,aJlbI ,1olo кi.llькiстю балiв 1 3,75.

2. ОприЛю/ iни,гИ результати конкУрсу та вiдеозапис конкурсного вiдбору на

офiltiйгrому rзебсайтi N4иколатвськот сi.ltьськот Радtи.

3. Рекоменlцувати вiддiлу освiти, молодi та спорту I \ 4иколаТвськоТ сiльськоТ

Ради протягом трьох робочих дrriв з дня оприлюднення цього рiшення

призначити волу Днтонiну Олександрiвну на посаду та укласти з t leto

строкоI jий ,груловий договiртермiном FIa б poKiB,

I 'o.1loBa KoMicii:

I  I I ] I  IиЙI ]о/ tА
I } i кторiя I ] i,га; I iТвлlа

Секре,гар KoMicii:

I IАI IЬКоВА Свiтлана

I } iKтopiBHa

Члеши KoMicii:

БIJIАI I  Анна
()лсксаrlлрiвна

ошйник Лrобов

михайlriвна

d/

ffiIБ# ::1ъ:ноrcilbcbKoT Щ:

голова первинноТ профспiлково[

органiзацiТ СеверинiвськоТ

загulльноосвiтньоТ школи I I I

ступенiв МиколаТвськоТ сiльёькоТ

ради Сумського району СумськоТ

областi

головний спеrtiалiст вiдцдiлу

взасмодiТ з органами мiсцевого

самоврядування, монiторингу та

позапланового контролю закладiв

освiти управлiння ЩержавноТ

служби якостi освiти у Сумськiй

областi, член KoMiciT

голова СумськоТ територiальноi

органiзацii профспiлки

праrдiвникiв освiти i науки

УкраТни

( rtijrllиc)



ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнювання тестування та вирiшення ситуачiйного завлання

конкурсного вiдбору на посаду керiвника Миколаiвського навчальновиховного
комплексу: загальноосвiтнiй навчальний заклад  дошкiльний навчальний
заклал М и колаТвськоТ сiл ьськоТ ради Сумського областi

zoДp

I 'o; toBa KoMiciT

Секрет,ар KoMiciT

Члени KoMiciT

йону СумськоТ

I Iрiзвишtе. iм'я, lto

баr t,KtlBi канjlидаl,а

Серелнiй быl
,I ,ест,уваI { ня

(Ki; rbKic,l,b балiв)

Середнiй бш за

вирiшення
ситуацiйного

завдання

Заl,zutьна

кiлькiс,гь ба:riв

8, + {| , { {



ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнювання презентацii перспективного плану

розвитку закладу загальноi середньоi освiти
конкурсного вiдбору на посаду керiвника Миколаiвського навчальновиховноt,о

комплексу: загальноосвiтнiй навчальний заклад  дошкiльний навчальний
закJlад МиколаТвськоi сiльськоТ ра4и Сумсьцого району СумськоТ областi

/  |  "чаL6tц,| , 
zo &/ " р.

[ 'олова KoMiciT

Сскре,гар KoMiciT

Члени KoMiciT

Бали. отриманi за рез)iльтатами оцiнювання
презентацiТ членами KoMiciT

I Iрiзвише, iм'я,
по батьковi
кандидата

Серелнiй
бал



ЗВЕДЕНА ВlДОМIСТЬ
конкурсного вiдбору на посаду керiвника Миколаiвського навчаJlьновиховноt,о

комплексу :  загальноосвiтнiй навчальний заклад  доltl кiльний навча.ltьн и й
заклад Миколатвськоi сiльськоi ради Сумського райоrду Сумськот областi

,/ l ,re{ .,# r+ ,g. zo&_{ . р.

I о,цова KoMicii
Секретар KoMiciT
Ч"пени KoMiciT

I  Iрiзвиrце,

iм'я, по
батьковi

кандидата

Середнiй
бал

тестування

Серелнiй бал

за

резуJIьтатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завдання

Сереzцнiй бал

за

результатами
оцiнювання
презентацii

Загальна
кiлькiсть

балiв

Рей,гинг

КоН:lIИ: 'lfl'Го

,lйiffitо'на,
о пьо./ )рлh,Кtл q Ц,$ г / 3,7г /
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