
28.04.202],

АIIОСТОЛIВСЫИ ШСЬIа РДДД

ВIДДЦОСВIТИ

нАкАз

м. Апостолове

Про проведення конкурсу
на замiщення вакантних посад
керiвникiв комунальних
закладiв заг€lJIьноi середньоi освiти
Апостолiвськоi MicbKoi ради

Вiдповiдно до ст. 25, 26 Закону Украiни <<Про ocBiTy>>, ст. 39 Закону

УкраiЪи <Про повну загальну середню ocBiTy>>, <<Типового Положення про

конкурс на посаду керiвника державного, комунального закладу загальнот

середньоi освiти>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i наУКи УКРаiНИ

вiд 28.03.2018 J\'9291, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд

16.04.2018 Jф454/31906, рiшення cecii Апостолiвськоi MicbKoT ради кПро
затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника комуншIьного
закладу заг€шьноi середньоТ освiти Апостолiвськоi MicbKoT раДи) вiД l5.06.2018

J\bl489, листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20.05.2020 }ф 119-264

<Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керiвника ЗакЛаДУ

заг€шьноi середньоi освiти>>, враховуючи завершення строковоГо ТРУДоВОГО

договору, Ушоденого з директором Володимирiвськоi фiлii опорного
навчаJIьного закладу кАпостолiвська ЗШ I-III ступенiв J\b 1> ВаСИЛеНКО Л.,

строкового трудового договору, укладеного з директором ЗапорiЗьКОi ЗШ I-III
ст. Камянською А. та строкового трудового договору, укладеного З дирекТОРОМ
Першотравенськоi ЗШ I-III ст. Лобань З.

НАкАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на замiщення вакантних посад керiвникiв закладiв
заг€шьноi середньоi освiти, а саме: Володимирiвськоi фiлii оПорноГо
навч€шьного закладу <Апостолiвська ЗШ I-Ш ступенiв J\Ъ 1>, Запорiзькоi ЗШ I-

III ст. та Першотравенськоi ЗШ I-III ст. (додаток 1).

2. Визначити мiсцем проведення конкурсного вiдбору Апостолiвську
загшIьноосвiтню школу I-III ступенiв N 3 Апостолiвськоi мiськоi ради, Що

знаходиться за адресою: вул. Визволення, 30, м. Апостолове, КриворiзькогО

району, Щнiпропетровськоi областi.
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3. Визначити уповноваженою особою проведення конкурсу на посаду
керiвникiв закладiв загальноI середньоi освiти провiдного спецiаlriста вiддiлУ
освiти Апостолiвськоi MicbKoi ради Бородай А.

4. Уповноваженiй особi по проведенню конкурсу на посаду керiвникiв
закладiв загаlrьноi середньоi освiти:

- забезпечити органiзацiю та проведення конкурсного вiдбору в строк

освiти АпостолiвськоТ MicbKoi
202|року.

5. Керiвникам Володимирiвськоi
<Апостолiвська ЗШ I-III ступенiв J\Ъ i))
(Камянськiй А.) та Першотравенськоi

ради в мережi IHTepHeT 29 квiтня

фiлii опорного навчЕLпьного закладу
(Василенко Л.), Запорiзькоi ЗШ I-III ст.
ЗШ I-III ст. (Лобань З.) органiзувати

по29 червня 2021 року;
розмiстити оголошення про конкурс на офiцiйному веб-сайтi вiддiлу

проведення загщIьних зборiв трудового колективу з метою виЗначення
кандидатур для вкJIюченнrI ix до скJIаду KoнKypcнoi KoMicii. Пропозицii по
обраним кандидатурам подати до вiддiлу освiти Апостолiвськоi MicbKoi раДи
до 06 травня 2021року.

6. Контроль за виконанням цього наказу з€Lлишаю за собою.

Начальник вiддiлу лiдiя колеснIк

з наказом ознайомл AHToHiHa БОРОДАИ
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Додаток 1

затверджено наказом
вiддiлу освiти
28.04.202I р. Nч 124

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурс на замiщення вакантних посад керiВниКiВ

закладiв загальноi середньоi освiти Володимирiвськоi фiлii оПОРнОГО

навчального закладу <<Апостолiвська ЗШ I-III ступенiв N9 1>>о ЗапорiЗЬКОi
ЗШ I-ПI ст. та Першотравенськоi ЗШ I-III ст.

Вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 28.03.20

J\'9 291, наказу вiддiлу освiти вiд 29.04 .2021 J\Ъ 1 24 <Про проведення конкурсУ
освiти Украiни вiд 28.03.2018

на замiщення вакантних посад керiвникiв комунапьних закладiв загальноi
середньоi освiти АпостолiвськоТ MicbKoT ради)), з метою публiчного i прозороГО

призначення на посаду керiвникiв закладiв загальноi середньоТ освiти вiдДiл

освiти Апостолiвськоi мiськоi ради оголошуе конкурс на замiщення вакантних
посад керiвникiв закладiв загальноi середньоi освiти Володимирiвськоi фiлii
опорного навчального закладу <<Апостолiвська ЗШ I-ПI стУпенiв J\Ъ 1)),

Запорiзькоi ЗШ I-III ст. та Першотравенськоi ЗШ I-III ст., що знаходяться За

адресами: ,Щнiпропетровська область, Апостолiвський район, с.ВолоДимирiвка,
вул. Шкiльна, 200.; с. Запорiзьке, вул. Плющенка, 14; с. Перше Травня, вул.

I_{ентральна, 91.

Умовu оruлаmu працi.
Посадовий оклад директора закладу вiдповiдае 14 тарифному розряду

(Володимирiвська фiлiя опорного навч€шьного закладу <Апостолiвська ЗШ I-III
ступенiв Jф 1)), Першотравенська ЗШ I-III ст.) та 15 тарифному розряду
(Запорiзька ЗШ I-III ст.) единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати
працi. Передбачаються пiдвищення посадового окладу : надбавка за вислугу
poKiB, надбавка за престижнiсть працi, матерiальна допомога на оздоровлення,
грошова винагорода за сумлiнну працю, зразкове виконання службових
обов'язкiв та iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати згiдно чинного
законодавства.

Кв аiф iKa цi йн i в uл, о z u.

може обiйматиПосаду директора закладу загаJIьноt середньо1 освlти
особа, яка е громадянином Украiни, мас вищу ocBiTy ступеня не нижче магiстра
(спецiалiста) та стаж педагогiчноi роботи не менше трьох poKiB, а також
органiзаторськi здiбностi, фiзичний i психiчний стан якоТ не перешкоджас
виконанню професiйних обов'язкiв



ПРеmенdенmu на посаdу керiвнuка заtашdу заzаJльноt cepedHboi освimu
поdаюmь do KoHtypcHo'i KoMicii maKi dокуменmu:

- ЗаяВУ Про участь в KoнKypci з наданням згоди на обробку персонаJIьних
даних , вiдповiдно до Закону Украiни <про захист персональних даних);

- автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасникiв конкурсу);
- копiю документ&, що посвiдчус особу та пiдтверджус громадянство

Украiни;
- копii документiв про вищу ocBiTy не нижче ступеня магiстра

(спецiалiста);
- КОПiЮ тРУдовоi книжки таlабо iнших документiв, якi пiдтверджують

трудову дiяльнiсть;
- мотивацiйний лист;
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- ПеРСПеКтивниЙ план розвитку закJIаду загальноi середньоi освiти ( 2

роки).
За баЖанняМ, претенденти на посаду керiвника закJIаду освiти можуть

подавати додаткову iнформацiю стосовно освiти, пiдвищення квалiфiкацii,
досвiду роботи, професiйного рiвня, власних досягнень i репутацii
(сертифiкати, свiдоцтва, характеристики,
рекомендацiйнi листи, тощо).

нагороди/вiдзнаки, публiкацii,

ПРИ ПОДаНнi копii документа, що посвiдчус особу та пiдтверджуе
громадянство УкраiЪи, копiй документiв про ocBiTy проводиться перевiрка на
вiдповiднiсть оригiналам, у випадку надсилання поштою, зЕвначенi копii
документiв маютъ бути завiренi нотарiально. Копiя труловоi книжки
непрацЮючимИ претендентамИ подаетьСя рЕ}зоМ iз оригiнаJIом, копiя трудовоТ
книжки працюючими претендентами мас бути завiрена керiвником за мiсцем
роботи. У випадку надсилання поштою копiя труловоi книжки непрацюючих
претендентiв мае бути завiрена нотарiально.

Щокументи подаються до конкурсноТ KoMicii особисто (або подас
уповноважена згiдно з довiренiстю особа) у визначений в оголошеннi строк.

Сmрок поdання doKyMeHmiB - з З0 квiтня 2021 рокУ до 01 червня 202l
року.

.Щокументи подаються до вiддiлу освiти Апостолiвськоi MicbKoi ради за
адресою: 5з802, Щнiпропетровська область, м. Апостолове, Визволення З 1а.

Конкурснuй вidбiр вruлючае maKi еmапu:
- подання претендентом документiв, що пiдтверлжують вiдповiднiсть

квалiфiкацiйним вимогам, мотивацiйногб листа i перспективного плану
розвитку закладу заг€шьноi середньоТ освiти (на2 роки);

- вивчення конкурсною комiсiею поданих документiв, мотивацiйного
листа i перспективного плану розвитку закладу загЕUIьноi середньоi освiти;

- перевiрка на знання законодавства та професiйних компетентностей
( 1год. 20 хв.);

- проведення претендентом вiдкритоi публiчноI презентацii плану
розвитку закладу загЕLпьноi середньоi освiти (до 15 хвилин);

- оприлюднення результатiв конкурсного вiдбору.



Засiдання конкурсноi KoMicii вiдбудеться 22 червня 2021 року о 09:00 у
Апостолiвськiй ЗШ I-III ст. М З за адресою: вул. Визволення, 30, м.

Апостолове, Криворiзького району, .Щнiпропетровськоi областi
З питань надання додатковоТ iнформацiI про проведення конкурсного

вiдбору можна звертатись до вiддiлу освiти Апостолiвськоi мiськоi ради.
Контактна особа - Бородай AHToHiHa Михайлiвна, провiдний спецiалiст

вiддiлу освiти АпостолiвськоТ MicbKoi ради, телефон 0689243078.



Додаток
до оголошення

ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у KoHKypci

Головi KoMicii з конкурсного вiдбору
кандидатур на замiщення вакантноi
посади директора

(прiзвutце, iлl'я, по баmьковi zоловu KoMicii)

' (прiзвuu4е, iм'я, по баmьковi канdudаmа)

(d аm а н ар о d э tсення кан d ud аmа)

якиЙ(а) зареестрованиЙ за адресою:

якиЙ(а) проживас за адресою:

телефони: дом.:
моб.:

e-mail

зАявА

прошу допустити мене до участi в koHkypci на замiщення вакантноi

посади директора

(повна назва заклаdу заzrl,,tьноi сереdньоt освimu)

.Що заяви додаю:

- згода на обробку персонаJIьних даних вiдповiдно до Закону Украiни

<Про захист персон€Lльних даних);

- автобiографiю або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копiю паспорта;

- копiю диплома про ocBiTy;

- копiю труловоi книжки таlабо iнших документiв, якi пiдтверджують

трудову дiяльнiсть;



- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;

- мотивацiйний лист;

- презентацiя перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi

освiти ( на 2роки).

(( )) 20_року

(особистий пiдпис) П.I.Б.

* Заява мас бути написана власноручно.


