МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел. 24-18-02,факс 24-43-80,
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від 11 лютого 2020 року

№ 68/о

Про проведення ІІ етапу міського конкурсу
«Creative success formula» «Міняю школу»
Відповідно до наказу управління освіти Міської ради міста
Кропивницького від 08 листопада 2019 року № 716/о «Про проведення
міського конкурсу «Creative success formula» з метою удосконалення
управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти,
створення умов для спілкування та обміну досвідом керівників ЗЗСО
НАКАЗУЮ:
1. Провести у період з 16 по 28 березня 2020 року ІІ етап міського
конкурсу «Creative success formula» «Міняю школу» серед керівників
закладів загальної середньої освіти.
2. Затвердити «Положення про проведення ІІ етапу міського конкурсу
«Creative success formula» «Міняю школу» (додається).
3. Затвердити список керівників ЗЗСО для обміну закладами освіти
(додається).
4. Директору КЗ «ЦДЮТ» Сілантьєвій Є.Е. забезпечити проведення
консультацій з керівникам щодо підготовки відеоматеріалів для участі
у конкурсі.
5. Головному спеціалісту відділу юридичного та фінансового
забезпечення Прудко Н.В. забезпечити оформлення стажування
керівників ЗЗСО за обраними навчальними закладами.
6. Керівникам закладів ЗЗСО надати клопотання про покладання
обов’язків директора під час проходження стажування в іншому
закладі.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти

Олена Васильєва 24 58 08

Лариса КОСТЕНКО

Додаток 1
до наказу
від «11» лютого 2020 року
№ 68/о

Положення
Про проведення ІІ етапу міського конкурсу серед керівників закладів
загальної середньої освіти «Сreative success formula»
(креативна формула успіху)
«Міняю школу»
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення ІІ етапу міського
конкурсу серед керівників закладів загальної середньої освіти «Сreative
success formula»
1.2. Другий етап має назву «Міняю школу» (далі – Конкурс)
1.2. Організаторами Конкурсу є Управління освіти Міської ради міста
Кропивницького (далі - Організатори).
2. Мета і завдання Конкурсу
2.1. Метою та завданням Конкурсу є:
- розвиток та удосконалення професійних якостей керівника закладу:
високий рівень освіти, виробничого досвіду, знання відповідної і суміжних
професій; широта поглядів, ерудиція; прагнення до постійного
самовдосконалення, критичного сприйняття і переосмислення навколишньої
дійсності; пошук нових форм і методів роботи, допомога оточуючим, їх
навчання; уміння планувати свою діяльність;
- особистий внесок керівника ЗЗСО в організацію ефективної роботи
освітньої установи;
- створення умов для спілкування та обміну досвідом керівників ЗЗСО;
- підвищення уваги до проблемних питань закладів загальної середньої
освіти та виявлення шляхів їх вирішення.
3. Учасники Конкурсу
3.1. У Конкурсі беруть участь керівники закладів загальної середньої
освіти міста Кропивницького.
4. Порядок проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться протягом 1 тижня (5 робочих днів) та
підведення підсумків у визначений організатором час.
Керівники закладів проходять стажування на посаді директора іншого
навчального закладу протягом одного тижня, відповідно до розподілу між
членами команд.

Обмін між командами визначається організатором, в подальшому
учасники команди самостійно обирають навчальний заклад для обміну.
Кожен директор протягом березня 2020 року на один тиждень буде
направлений в іншу школу для здійснення організації освітньої процесу та
управління цією установою.
Процес обміну школами відбуватиметься так:
Два директора школи (шо мінятимуться між собою навчальними
закладами) напередодні проведення конкурсу «Міняю школу» мають
зустрітися та довести один одному основні аспекти діяльності своїх
навчальних закладі (проблеми, специфіку діяльності, кількісний склад учнів,
педагогів, інших працівників закладу, матеріально-технічну базу та інші
відомості про навчальний заклад).
Далі діючий директор школи має надати майбутньому директору
список завдань на кожен робочий день, які майбутній директор має виконати
протягом робочого тижня.
Окрім наданих завдань майбутній директор має виконати завдання
організатора на кожен день, а саме:
1-й день – знайомство з колективом;
2-й день – проведення педагогічної ради та знайомство з традиціями
колективу;
3-й день - встановлення правил на власний розсуд (що не суперечать
чинному законодавству).
4-й день – розробити та надати колективу рекомендації та пропозиції
для подальшої продуктивної освітньої діяльності та розвитку закладу.
5-й день – підготувати загальний аналіз роботи закладу, де висвітлити
колективу власний погляд та думку, щодо діяльності школи та його подальші
перспективи.
Протягом цих п’яти днів новий директор бере активну участь в
організації освітнього процесу школи, якою керує, постійно вступає в
спілкування з учнями, педагогами, місцевим керівництвом освіти, технічним
персоналом і батьками. Крім того, йому необхідно підтримувати зв'язок з
громадськістю.
Кожен робочий день нового директора школи має бути
зафільмований. Наприкінці конкурсу директору необхідно надати
управлінню освіти відеоролик свого перебування у новій школі
тривалістю до 7 хвилин.
Всі відеоролики будуть розміщені на сайті управління освіти, де
відбуватиметься громадське голосування за кожного директора школи.
Організатором будуть надані анкети для всіх учасників освітнього
процесу. (колективу, батьків, учнів школи) для проведення анкетування щодо
оцінювання роботи директора-стажиста.
Організатор формує склад журі, яке оцінюватиме відеоролики та
результати анкетування в кожній школі.
Час, дати та всю необхідну інформацію по конкурсу організатор
повідомить додатково.
5. Журі конкурсу.
Склад журі конкурсу формує Організатор.

Журі оцінює сюжети відеороликів ІІ етапу:
- сюжет;
- якість відео;
- режисуру відео;
- виконання робочих завдань, поставлених організатором та діючим
директором школи;
Журі вивчатиме реакцію колективів, батьків, дітей відповідно до
анкетування.
6. Підбиття підсумків та визначення переможців Конкурсу
6.1. Група керівників ЗЗСО, що набрала найбільшу кількість балів стає
переможцем ІІ етапу конкурсу серед керівників закладів загальної середньої
освіти.
Додатково обираються ще групи, які посіли друге, третє та четверте
місце для нагородження.
Всі учасники конкурсу отримають відзнаки, нагороди та подяки за
участь у конкурсі.

Додаток 2
до наказу
від «11» лютого 2020 року
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Команди для обміну навчальними закладами
Команда №1

Команда № 5

Команда № 2
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Команда № 7
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Команда № 8

