
Оголошуеться конкурс
на замiщення вакантноi посади

директора вечiрrrьоТ загальноосвiтньоТ школи II-III ступенiв
Житомирськоi MicbKoi ради

l0.06.2019

Вiдповiдно до рiшення ceciT ЖитомирськоТ мiськоi ради вiд 23.04.20l9
J\г9 1з95(Про внесення змiн iдоIlовнень до По.ltоження про конкурсний вiлбiр
керiвникiв закладiв загальrtоТ середrlьоТ освiти MicTa )tитомlлра, затверд}кеIлого

рiшенням ЖитомирськоТ MicbKoT ради вiд 27 .09.2018 JФ 1 1 б0), iIаказу

департаменту освiти ЖитомирськоТ MicbKoT ради вiл 07.06.2019 J\rr 23l <Про
проведення конкурсу IIа посаду директора вечiрньоТ загальноосвiтньоТ школи
II-III ступенiв }КитомирськоТ MicbKoT ради) оголошусться конкурс на посаду
директора вечiрньоТ загальноосвiтньоТ школи II-III стугtенiв Жи,гомирськоТ
MicbKoi ради

l. Найменування i мiсцезнаходження закладу загальноТ середньоТ освiти.
Вечiрня загальноосвiтня школа II-III ступенiв }КитомирськоТ MicbKoT

ради; адреса: м. Хtитомир, вул. Каракульна, 15.

2. Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвника закладу загальноТ середньоi

ГIосаду керiвника закладу загальноТ середI{ьоТ освiти Moiкe

особа, яка с громадяrlином УкраТни, мас вищу ocBiTy ступеlIя

другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти, який вiдповiдае
piвнюНaцioнaльнoТpaМкиквaлiфiкauiT,TaсТaжпеДaгoгiчнoT
менше трьох poKiB, а також органiзаторськi здiбгrостi, фilзичний i

роботи не

стан якоi не перешкоджас виконанню професiйних обов'язкiв.

3. Найменування посади та умови прачi.
3.1. lиректор.
З.2. Станом на 10.0б.2019 посадовий оклад - 5896,00 грн., а також

можливi доплати, надбавки, пiдвищення, заохочеI]ня, розмiр яких

встановлюсться роботодавцем вiдповiдно до вимог чинн()го законодавства та

умов контракту.
Щорiчна основна вiдпустка 56 календарних днiв.
Графiк роботи: понедiлок - п'ятниtlя з 09 гоltини 00 хви.цин д(о

хвилин, обiдня перерва - з l3 години 00 хвилиll до 14 годиrlи 00.
Мlожливi вiдрядження.
Ненормований робочий день.
Строк дii контракту (строкового трудового логовору):
-для особи, яка призначасться на посаду керiвника закладу загальноТ

середньоТ освi,ги вперtхе-два роки;
- для особи, яка працювала на посадi керiвника закладу заl,альноТ серелньоТ

освiти - шiсть poKiB.
Робоче мiсце забезпечусться меблями, канцелярськими товарами та
необхiдною орггехнi кою.
Iншi умови зl,iдно з контрактом.

освiти.
обiймати

не ни)tче
восьмому

психlчнии

l 8 години 00
хвилиtI.



4. Повний перелiк документiв, якi необхiдно подати длrI участi у KoHKypci,
кiнцевий TepMiH та мiсце ik подання.

4.|. Претенденти подають особисто(або подас уповноважена згillно з

ДОвiренiстю особа) та несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть I]оданих
документiв:

4.1.1. Заява про участь у KoHKypci (додаток 1).

4.|,2. Письмова згода на обробку персональних даних вiдпоlзiдно

до Закону УкраТни <Про захист персон€Lльних даних) (лолаток 2).
4.|.З. Автобiографiя таlабо резюме (за вибором учасника Kol{Kypcy).
4.1.4. Копiя документ&, що посвiдчус особу та пiд,гверджуе громадяIIство

Украiни.
4.1.5.Копiядокумента про вищу ocBiTy не нижче ступеня магiстра

(спецiалiста).
4.|.6. Копiя труловоi'книжки чи iнших документiв, що пiдтверджуIоть

стаж педагогiчноТ дiяльностi не менше трьох poKiB на момент Тх подання,
4.|.7 . Щовiдка про вiдсутнiсть судимостi.
4.1.8. Мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.
Особа може подати iншi документи, що пiдтверлжують iT професiйнi

таlабо моральнi якостi (копiю атестацiйного листа або iнший документ,що
пiдтверджують вiдповiднiсть претендента квалiфiкацiйгrим вимогам
директора, його вчене звання, квалiфiкаuiйну категорiю, пiдвищеtIня
квалiфiкацiТ,характеристики, рекомендацiТ тоrцо).

При поданнi документiв претендент ма€ подати оllигiнал документу,
якиЙ посвiдчус особу, а також оригitлали iнших документiв, копiТ яких
подаються члену конкурсноТ KoMiciT, який здiйснюс прийом документiв.
Уповноважена особа, oKpiM зазначених документiв в даному абзацi, подае
оригiнал документу (доручення), що пiдтверлжуе його повноваження, та
копiю такого документу.

4.2. Щокументи для участi в KoнKypci приймаються з l0.06.2019 року zto
l8:00 год. 01.07.20l9 року

4.З. Мiсце подання докумеtлтiв: 10014,м. Житомир, вул.Велика
Берличiвська, J, департамент освiти ЖитомирськоТ MicbKoT рзди, каб. 7
(головний спецiалiст з кадрових питань Кухарчук Т.е.).

Електронна адреса для довiдок: osvita@zt-rada.gov.ua
Телефон для довiдок: (0412) 47-48-З5,

5. Щата та мiсце початку конкурсу, його складовi та тривалiсть.
5.1. Початок конкурсу l0.0б.2019 департамент освiти Жи,гомирськоi

MicbKoT ради м. Житомир вул. Велика Берличiвська, 7, каб. Jф 7.

5.2. Конкурс склада€ться з таких етапiв:
5.2.|. Ухвалення рiшення про проведення конкурсу та затвердження

складу конкурсноТ KoMiciT.

5.2.2. Оприлrоднення оголошення про проведення конкурсу.



5.2.з. ПрийняТтя докуМентiВ вiд осiб, якi виявили бажання взяти учас1ь
у KoHKypci.

5.2.4. Перевiрка поданих документiв на вiдповiднiсть установленим
законодавством вимогам.

5.2.5. lопущення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi.
5.2.6. ознайоМленнЯ кандидатiВ iЗ закладоМ освiти, його l,рудовим

КОЛеКТИВОМ Та представникамибатькiвського самоврядування закладу.
5.2.7. Проведення конкурсного вiлбору.
5.2.7 .1 .Перевiрка письмового тестуваI-Iня на знання законодавс,гва

укратни у сферi загальнот середньот освiти, зокрема, Законiв Укратни <про
ocBiTy>>, uПро загальну середнIо ocBiTy>, iнших нормативно-правових aKTiB у
сферi загальнот середrtьот освiти, а також Коrrцепrtiт реалiзаrriт державнот
полiтики у сферi реформування середньот освiти <нова укратнська шкоJIа))
На ПеРiОД ДО 2029 Року, схваJIеноТ розпорядженням Кабiнету N4iHicTpiB
УкраТни вiд 14,|2.2019 року JФ 988-р.

5.2.7.2.Перевiрка професiйних компетентностей шляхом письмового
вирiшення ситуацiйного завдання за двома напрямками (зrтання законодаRс.гва
та нормативних документiв з пита}Iь загальноТ середньоТ освiти; знаrI}Iя
законодавства та нормативних документiв з питань трудового законо2lавства).

5.2.7.з.Публiчна та вiдкрита презентацiя державною мовою
перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоТ освiти, а також
надання вiдповiдей на запитання членiв koHkypctloT koMiciT, в тому числi
щодо проведеноТ презентацiТ.

5.2.8. Визначення переможця конкурсу.
5,2.9. Оприлrоднення результатiв конкурсу.
5.3. ТРИВалiсть конкурсу не бiльше нiж два мiсяцi з дня оголошення,

умови етапiв конкурсу визначаються рiшенням конкурсноТ KoMiciT.

6. ПРiЗВИЩе, iМ'я, по батьковi, ttoMep телефону та адреса електронноТ пошти
контактНоi особи, яка упоВtIоважена надаватИ роз'яснення та iнформачirо про
конкурс та приймати документи для участi у KoHKypci.

6.1. Секретар коl-Iкурсноi KoMiciT - Кухарчук 1'етяна СвстафiТвна.
6.2. Щепартамент освiти ЖитомирськоТ MicbKoT ради, м. Житомир вул.

Велика Берличiвська, 7, ка6. J\Jb 7; тел.47-48-35; osvita@zt-rada.gov.ua

ОСОбИ, якi Подали не Bci документи необхiднi для участi в KoHKypci
ЗГiДНО З ЦиМ оголошенням, або подали документи пiсля завершення строку
подання, до участi в KoHKypci не допускаються.

Перелiк осiб, яких допущено до участi у KollKypci, буле
оприлюднений на веб-сайтi ЖитомирськоТ MicbKoT ради.

упродовж двох робочих днiв з дня завершення конкурсного вiдбору
конкурсна комiсiя визначас переможця або визнае конкурс таким, що не
ВiдбУвся, та оприлюднюс результати конкурсу на веб-саеiтi Жит,омирськоТ



MicbKoi ради та веб-сайтi вечiрньоТ заг€шьноосвiтньоТ школи II-III ступенiв

Хtитомирськоi MicbKoT ради.

Перелiк питань на перевiрку знань законодавства УкраТни у сферi

загальноI середньоТ освiти для проведення письмового тестування на посаду

директора додаеться.


