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Голова KoMicii Мiсюрова М.О.

Заступник голови KoMicii Арендарчук В.В.

CeKpgTap Кухарчук Т.е.

Члени KoMicii

Кваснов П.С. - юрисконсульт бухгалтерськоТ служби департаменту
освiти ЖитомирськоТ MicbKoT ради

!орошlко М.В. - директор ЖитомирськоТ плiськоТ гiмназii J\b 3

Жигора А.П. - директор Житомирськоi з{lгЕшьноосвiтньоi школи I-III
ступенiв }lb 15 м. Жи,гомира

Шадурська О.К). - директор Житомирськоi загrшьноосвiтньоТ школи I-III
ступенiв М l4

Янчук I.M. - директор загальноосвiтньоТ школи I-III сr,упенiв JФ 26
м. Житомира

Захарченко О.А,. - вчитель англiйськоТ мови ЖМГГ М 23
Зотько Т.С. - вчитель украТнськоi MoBll та лiтератури ЖМГГ J\Ъ 23
Ковальчук Г.М. - вчитель icTopiT ЖIVlГГ Лl"9 23
Макарчук А.В. - вчитель бiологiТ ЖIVlГГ Jф 23

Астахова Н.В. - представник вiд батькiв ЖМГГ J\lb 2З
Гринчишин В.В. - представник вiд батькiв ЖМГГ JVg 23
острожинська I(.Ю. - представник вiд батькiв ЖМГГ J\Ъ 23
Чауш М.М. * представник вiд батькiв ЖМГГ N9 23

Присутнi:l5
Вiлсутнi: 1



1. Про

ПОРЯЛОК /{F,ННt{Й:

визначення tIереможця конкурсу 1-1a п()саду

гуманiтарноТ гiмназiТ J\Гsr 2З iM. М. ()черета.
/_lиректора )tитомирськоТ

мiськоI

1. СлУХАЛИ:
Мiсюрову М.О., яка проiнформувала
виво{ять за результатами (у балах)
завдаНня та за публiчну i вiдкриту
запит]ання члеFIlв KoнKypcнol Koмlcll.

щодо визначення €диного балу, що
тестування, розв'язання ситуаuiйного
презентаlliю та надання вiдповiдей на

"rнIуJН#-,." яка надЕLла членам лiчилl,ноТ KoMiciT попереднi результати (уJ l ' оrо тестYвання, завдань, публiчноТ i вiдкритоТбала{) письмового тестування, ситуацlиних
презQнтацii та надання вiдповiдей на запитаI{ня членlв koНkypcHol koМlcll для

запо!нення бланку пlдсумкового реитингу ki

JФ l qiл 25.09.20l9):
АНДРIЙЧУК I{аталi Михайлiвни;
БАРАНОВА Iгоря Олеговича;
ЧЕРЦЯКА Юрriя Григоровича.

2. Жфгора д.п., який оголосив загальний бал кандидатiв конкурсу на посаду

директора ЖМtГГ JYlr 2З:
- АндрIичук д.м.

8,1 .; письмового вирiшення
ал- 

---a,'ситуфцiйного завдання - 10; публiчна та вiдкрита презентаlllя державною мовою

персfiективногo плану розвитку - 8; налання tli/tttовtдей на запитання членlв

конкурсноТ KorvriciT, в тому числi щодо проведеtlоТ презентацiт -- 8,27 ,

Загальниii бал -з4,з7.

- БАРАновА I.o.
Резу{rьтат (у балах) письмового тестувirння - 8,J; письмового вирlшення

.rrуФцiиного завдання - 10; публiчна та вi2lкрита презентацiя державною

rиo"qro перспективного плану чo.з..витку - 7,9:: 
1r:aтl:л_:,,ji:"л,:,^:,__:,?,

запиfання чле,нiв конкурснот koMiciT, в тому чI,Iслl щодо проведеноl презентацll

-7,8[..
Загальниii бал - 34,50.
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кА ю,г.
Резул
ситуа iйного завдання - 10; публiчна та вi/lкри,га пре,3ентаltiя державною

мо перспективного плану розвитку 6,67; надання вiдповiдей на

ня членiв конкурснот koMiciT, в тому qислi ш{одо проведенот презентацii

гальний бал - 30,94.

запи

- 6,0

огол ив
I- Ба нов

пiдсу,мковий рейтинг канди/iатill:
I.0.; II - Анлрiйчук Н.М.; III - Черняк К).Г.

Вiдб ося обг.оворення щодо затверд)I[еннrI вищевказаних бальних та

гових рtэзультатiв кандидатiв koнliypc), на посаду директора ЖIигг
ре

o.ono-.н"* лiчильною комiсiсю за учас]тю Кухарчук 
,г.(]., Янчук I.M,,

рськоТ 0.IO., Жигори А.П., АстаховоТ Н.В.
JtIq 23

llocr, ена на голосування пропозицiя: затверджувати вltщевказанi бальнi та

рейт нговi рез)/льтати не окремо по кандидатах конкурсу на посаду директора
Г ;19 2J, а в uiлому Bi/lr-roBiдrlo ло заповItс,}]оt,о чJIенами .lli,tильноТ KoMiciT

пiлсу кового рейтлtнгу.

ж

Резу
((за))

(<п

(утр мались))
0 (нуль)
З (три)

ьтати гоJIосування:
- 12 (дванадцять)

вирIшили:
1. За{верджувати вищевказанi бальнi та рейтинговi резуJIьтати не окремо по

кандцдатах Kot{Kypcy на посаду директора ЖМГГ N9 23, а в цiлому вiдповiдно

ло r{по"неного пi2lсумкового рейтинIу ч.ценами -ltiчильноТ KoMiciT.

з. It!iсюрова м.о., яка запропонувала членам KoHKypcHol KoМlcll, визнати

вищýвказанi бальнi та рейтинговi результати лiандидатlв конкурсу на посаду

д"р.{.rора ЖМГГ J\ъ 2з оголошенi лiчильлtою комiсiею:
Загzulьний бал *З4,з,,l , Пiдсумковий реiiт,инг-II.
Загальний бал _ 34,50. I liлсумковий рейl,инг - l.
Загальни й бал - 30,94. I-1iдсумковий рейl,инг - III,

Резу.r[ьтати голосування:
((за)) - 1З (тринадцять)
((проти)) - 0 (нуль)
<утрiамались)) - 2 (два)

ВИРIШИЛИ:
2. Вфзнати бальнi та рейтинговi результа,ги кандидатlв конкурсу

л"р.[,rора ЖI\ll-t- Л,l 23 gголошеtli лiчильllоltl Koрticic,to:

на посаду



-А tйчук Загальний бал - 34,З7 . Пiдсумковий реiiтинг - II.

вА Загальний бал - 34,:;0. Пiдсумковлlй рейтинг - I.

Загальний бал - 30,94. [Iiдсумковий рейтинг - III.

гора Д.П,, який висловиВ пропозиlliю винести на сесiЮ MicbKoT ради
ацювання Положення про конкурс керiвitикiв закладiв загальноТ середньоТ

вання щодо округлення балiв (до цiлих чисеJl, десятих, сотих); критерiТв

вання тоUIо.

рська Cr.[O., яка зазначиJIа про неlэбхil(нiсть визначатися iз питаннями

есiйнiй компетентностi та надання вiдповiдей ч-llенам конкурснот koMicii
анням }{а законодавчi норми для того, щrэб iншi члени конкурсноТ KoMiciT

можливiсть оцiнити повноту та правильнiсть НаДаНОТ ВiДПОВiДi

рсантом F]Ia запитання члена конкурсноТ KoMiciT та гралацirо оцiнювання.

чук I.M., яка пiдтримала Шадурську ().ю, та привернула увагу на

TeHTHicTb та фаховiсть членiв KoHlcypctloТ KoMiciT. Запропонув€Lла у
lних конlкурсах звернути увагу на формулювання питань членами

рсноТ Koruricii, Lцо належать викJIючно .,lo повноважень та компетенttiТ

а не до повноважень MicbKoT ради, Вс:рховноТ Ради 1,оLцо.

ко]]курсна комiсiя
менше 24 балiв за

-Б

- чЕр

4.ж
jlооп
ocBl

редак
оцiн
оцiн
5.

поп
iз пос
мали
конк
6.я
комп
l]

конк
дире

7. Мiсюрова М.О., яка перед пiдведенням пiдсумкiв зазначила про те, що

аналi|уючи результати конкурсу на посад)/ l1иректора ЖМГГ Nr 23, НеОбХiДНО

вiдмitити 
"Ъ.ч,uп""й розрив (0,1З бала) мiNl кандидатами за пiдсумковим

побацати за два роки (згiдно з чинним з€lкон()давство.м) успiш-lно вирiшувати

виклLflки, що бlrлуТь вiД колектиВУ, батькiВ, адмiнiстрашiТ.

Зауважилtа на те, що вiдповiдно до 1б. 1.1 . Положення,

,"r"{"u. перел{ожця серед числа кандида,гiв, якi набрали не

р.rуr|rrurами Bcix етапiв конкурсного вiдбrэру:

за пifrсумковимl рейтингом l - БАРАНОВ 0.().

БАр ВА Iг говича.

Резуlльтати го.лосування:
((за)) - |4 (чотирнадцять)
(проти) - 0 (нуль)
(утрцмались)) - 1 (один)

ВИРIШИЛИ:
З. Вilзнати переможцеМ конкурсу на посаду директора }КитоNlирськоТ мiськоi

гx*uirirupHoT гiмназiТ Jrlb 2з iM. М. Очерета Баранова Iгоря олеговича.
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Вiд
що,
гуN
По.
Жи

Го.l

Зас

улося висловлення власних думок ч.пеttiв KoIlKypcHoT KoMiciT т,а присутнiх
о прове,деного конкурсу Iia поса/lу /1l4peк,I,opa ЖитомирськоТ MicbKoT

iтарноi гiмназiТ J\Ф 23 iM. М, Очере,га, кандида,гiв конкурсу, вимог
оження про конкурс керiвникiв закладiв загальноТ середньоi освiти

мирськоТ MicbKoT об'еднаноТ територiа"ltt,ноТ громади (нова релакuiя).

ва KoMiciT пidпuс icHyc М.О. Мiсюрсlва

голови KoMiciT пidпuс icHye В,В. Арендарчук

и KoMicili

icHyc }l.В. fорошко

uс icHye l\.П. Жигора

пi

пi

Пl,

пi,

icHye

icHye

icHye

uc icHyc

().Ю. Шадурська

I.M. Янчук

О.А. Захарченко

l-.C. l]oTbKo

Г.М. Ковальчук

,А.В. Макарчук

,FI.B. Acтaxoвa

В.В. Гринчишин

rK.IO. Острожинська

Nil.M. Чауш

icHyc

icHye

uс lсну€

icHye

icHye

icHye

Сек р пhСпttс icrryc Т.С. Кухарчук


