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засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу
на посаду директора комунального закладу «Гімназія імені Олени
Журливої Міської ради міста Кропивницького»
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Дата проведення: 20 серпня 2020 року
Час проведення: 14.00
Місце проведення: приміщення Міської ради міста Кропивницького
(вул. Велика Перспективна, 41, ауд. № 215)
Присутні:
Голова комісії - Костенко Лариса Давидівна, начальник управління освіти
Заступник голови комісії - Васильєва Олена Костянтинівна, начальник відділу
юридичного та фінансового забезпечення управління освіти
секретар комісії - Прудко Наталія Володимирівна, головний спеціаліст управління
освіти
Члени комісії:
Зайченко Володимир Васильович
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Максимова Олена Олегівна
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-"^Сорока Лілія Юріївна
.Станкевич Наталія Василівна
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Федорченко Тетяна Іванівна
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'•“ Бойко Наталія Ярославівна
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Наход Валентина Йосипівна
Синчук Лілія Сергіївна
'-Тутаєва Майя Олексіївна
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Городецька Юлія Сергіївна
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депутат
Міської
ради
міста
Кропивницького
- голова ГО «Асоціація керівників закладів
освіти міста Кропивницького»
- представник ГО «Асоціація керівників
закладів освіти міста Кропивницького»
- представник ГО «Асоціація керівників
закладів освіти міста Кропивницького»
- заступник голови міської профспілкової
організації працівників освіти і науки
України міста Кропивницького
- член міської профспілкової організації
працівників освіти і науки України міста
Кропивницького
- член Кропивницької міської організації вільної
профспілки освіти і науки України
- начальник управління Державної служби
якості освіти у Кіровоградській області
заступник
начальника
управління начальник відділу інституційного аудиту
якості освіти у Кіровоградській області
- головний спеціаліст - юрисконсульт
управління Державної служби якості
освіти у Кіровоградській області

—^Відсутні: Бойко Сергій Вікторович, депутат Міської ради міста Кропивницького;
Пінчук Віталій Вікторович, депутат Міської ради міста Кропивницького
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ПОРЯДОК ДЕННИИ
1. Ознайомлення кандидатів на заміщення вакантної посади директора КЗ
«Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста Кропивницького» з
регламентом роботи та порядком проведення конкурсу.
2. Виконання претендентами тестових завдань на знання законодавства
України у сфері загальної середньої освіти.
3. Перевірка та оцінювання тестових завдань претендентів.
4. Розв’язання ситуаційного завдання претендентами.
5. Оцінювання членами комісії розв’язання ситуаційного завдання.
6. Презентація конкурсантами перспективного плану розвитку закладу освіти,
надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної
'презентації.
7. Оцінювання членами комісії презентації перспективного плану розвитку
закладу освіти.
8. Підведення підсумків, винесення рішення конкурсної комісії.
1. СЛУХАЛИ:
голову конкурсної комісії, яка ознайомила претендентів на заміщення вакантної
посади директора"КЗ «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста
■Кропивницького» з регламентом роботи та порядком проведення конкурсу.
2. Претенденти виконують тестові завдання на знання законодавства України
у сфері загальної середньої освіти.
3. Члени конкурсної комісії перевірили виконання претендентами тестових
завдань. В результаті перевірки Дзюба Н.Є. набрала
балів, Шведова Л.Б.
набрала &( балів.
надаї ВИРІШ ИЛИ: допустити до участі у ^ другому етапі конкурсу

4. ііретеї
5. Члени конкурсної комісії оцінили розв’язання ситуаційного завдання
претендентами (відомість індивідуального оцінювання ситуаційного завдання
додається).
носа. В результаті ' підрахунку Дзюба Н.Є. набрала
середніх балів,
•Шведова Л.Б. - ^ £ середніх балів
ВИРІШ ИЛИ: допустити до участі у третьому етапі конкурсу
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Претенденти представили на розгляд комісії перспективний план розвитку
закладу освіти та -відповіли на питання членів конкурсної комісії.
' V;
•-(Відомість
індивідуального
оцінювання
членами
комісії
презентації
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти додається.)
7. Члени конкурсної комісії оцінили презентацію перспективного плану
розвитку закладу (відомість додається).
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8. СЛУХАЛИ:
Голову конкурсної комісії, яка оголосила підсумки конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади директора КЗ «Гімназія імені Олени Журливої Міської
ради міста Кропивницького». У результаті підрахунку балів, виставлених членами
комісії після виконання програм трьох турів конкурсу, загальна сума балів, яку
набрала Дзюба Н.Є. склала
загальна сума балів, яку набрала Шведова Л.Б.
склала 1^,3.
(Відомість результатів проведення конкурсного відбору додається.)
ВИРІШИЛИ:
1. Вважати конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Гімназія
імені Олени Журливої Міської ради міста Кропивницького» таким, що
відбувся.
~
2. Визнати
уиХНЯ'гЖ/ ^ % 4 ^ У / ^ ^ іереможцем конкурсу.
3. Рекомендувати управлінню освіти МіськоГради міста Кропивницького
__
кандидатуру^ у ^ ^ / с
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її на посаду Директора закладу та укласти з нею контракт відповідно до
вимог чинного законодавства, Сґп/ІО/сРл і ШРі о /ІіЗ/С-г б
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Голова комісії

Лариса КОСТЕНКО

Заступник голови комісії

Олена ВАСИЛЬЄВА

Секретар

Наталія ПРУДКО

Члени комісії

Віталі ПІНЧУК
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Сергій БОЙКО
олодимир ЗАЙЧЕНКО
Олена.МАКСИМОВ А
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етяна ФЕДОРЧЕНКО
аталя БОЙКО
алентина НАХОД
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Лілія СИНЧУК
Майя ТУТАЄВА
Юлія ГОРОДЕЦЬКА

ВІДОМІСТЬ
результатів проведення конкурсного відбору на посаду
директора КЗ «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради
міста Кропивницького»
'
^.дід 20 серпня 2020 року

Прізвище, ім'я,
№
по батькові
з/п
кандидата
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Середній бал Кількість
Кількість
Загальна
за вирішення балів за
балів за
ситуаційного презентацію сума балів
тестування
завдання
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Голова комісії

Лариса КОСТЕНКО

Наталія ПРУДКО

