
Щмитрiвсьlсоi сiльськоi ради
17.01.2022 l5:00

Мiсце проведення: Шпитькiвський старостинський округ Ns 4 Бучанського
району КиiЪськоi областi.

Присутнi члени KoMiciT:

IBAHlIyK
олена Анатолiiвна

сЕмикIнА
Оксана Олександрiвна

НАЗАРЕНКО
Свiтлана BiKTopiBHa

IIАвлюк
Марiя BiKTopiBHa

сIдАковА
Христина,,Щмитрiвна

рушшко

Вiдсутнi члени KoMicii: немае.

Засiдання конкурсноi KoMicii вела член KoMicii Iванчук Олена Анатолiiвна

СЛУХАЛИ: Iванчук Олену Анатолiiвну, яка запропонувала затвердити
порядок денний засiдання конкурсноi KoMicii.

Протокол ЛЪ 1

Засiдання конкурсноТ KoMicii для проведення конкурсу на зайняття посад
керiвникiв закладiв дошкiльноi освiти комунальноi форми власностi

Захар Васильович

РОСIЙСЬКА
Iрина IBaHiBHa

начальник вiддiлу освiти, культури, молодi, спорту
та нацiонально-патрiотичного виховання
,.Щмитрiвськоi сiльськоi ради, член KoMicii

головний спецiалiст вiддiлу освiти, культури,
молодi, спорту та нацiонально-патрiотичного
виховання,ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради, член KoMiciT

методист вiддiлу освiти, культурио молодi, спорту та
нацiонально-патрiотичного виховання !митрiвськоi
сiпьськоТ ради, член KoMicii

старший iнспектор з кадрiв вiддiлу освiти, культури,
молодi, спорту та нацiонально-патрiотичного
виховання !митрiвськоi сiльськоi ради, секретар
KoMicii

заступник голови Щмитрiвськоi сiльськоi ради, член
KoMicii (за зголою)

староста старостинського округу Nэ 4 (за згодою)

директор Щмитрiвськоi закладу дошкiльноТ освiти
(ясла-салок) комбiнованого тиrry <,Щзвiночок>

,Щмитрiвськоi сiльськоТ ради, член KoMicii



ВИРIШИЛИ:
конкурсноТ KoMioii:

ЗатвердитИ наступний порядок денний засiдання

1. Про перевiрку поданих кандидатами документiв на вiдповiднiсть
Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>>, Положення про конкурс на посаду керiвника
комун€tльного закладу дошкiльноi освiти та заг€ulьноi середньоi освiти
ЩмитрiвСькоi територiальноi громали та допущення кандидатiв до участi в
KoHKypci.

2, Про алгоритм проведення конкурсного вiдбору на зайняття посади
керiвника комун€rльного закладу дошкiльноi освiти .Щмитрiвськоi
територiальноi громади.

3. ПРО УЧаСТЬ членiв конкурсноi KoMicii пiд час тестування
кандидатiв на знання законодавства у сферi дошкiльноТ освiти.

4. Про участь членiв конкурсноi koMicii пiд час перевiрки
професiйних компетентностей кандидатiв шляхом письмового виконання
ситуацiйного завдання.

5. ПРО РОботу конкурсноi KoMiciT пiд час публiчноi та вiдкритоi
презентацii кандидатами перспективного плану розвитку закладу Про
визначення критерiiв оцiнювання кандидатiв та етапiв конкурсу.

6. Рiзне.

ГОЛОСУВАЛИ:: <За>- 7 <Проти))- 0 <Утрим€tлися)- 0.
Рiшення прийнято.
порядок денний засiдання конкурсноi koMicii затверджено.

1. СЛУХАЛИ: Павлюк Марiю BiKTopiBHy, яка повiдомила, що
конкурс по вiдбору кандидатiв на вакантну посаду керiвника ТТТццl5кiвського
ЗаКЛаДУ дошкiльноТ освiти (ясла-садок) <Свiтлячою) Щмитрiвськоi сiльськоi
РаДИ ВiДбУВаеться У вiдповiдностi до законодавства, Положення про конкурс
На ПОСаДУ КеРiвникiв комун€tльного закладу дошкiльноi освiти та загальноi
СеРеДНЬОi ОСВiти Щмитрiвськоi сiльськоi ради, наказiв вiддiлу освiти, культури,
МОЛОДi, СПортУ та нацiонально-патрiотичного виховання ,ЩмитрiвськоI
СiЛЬСЬКОi раДи з дотриманням Bcix часових TepMiHiB. Умови конкурсу були
оприлюдненi на офiцiйному веб-сайтi Щмитрiвськоi сiльськот Реди, оголошено
у трудовому колективi закладу.

2. СЛУХАЛИ: Iванчук Олену АнатолiТвну, яка запропонувала
ЧЛеНаМ конкурсноi KoMicii розглянути документи, поданi особами, якi
ПРеТеНДУють для участi в KoнKypci на зайняття посад керiвника закладу
дошкiльноi освiти та ухваJIити рiшення про допуск або вiдмову у ik допуску
до конкурсу.

3. ВИСТУПИЛА: Павлюк Марiя BiKTopiBHa повiдомила, що
конкурс по вiдбору кандидатiв на вакантну посаду керiвника Шпитькiвського



закладу дошкiльноi освiти (ясла-садок) <свiтлячок) !митрiвськот сiльськоiради подали документи 1 особа.
у 1 особи документи вiдповiдають вимогам, визначеним ЗакономУкраiни <<Про ocBiTpi, а саме претендент е громадянином Украiни, володiеДерЖаВною 'о:У' Мае виЩУ ocBiTY .rУпй" не нижче магiстра, стажПеДаГОГiЧНОТ ТаlабО НаУКОВО-ПедагогiчЙоi рЬбоr, не менше трьох poKiB, стан

*:xT.T:.i 
психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних

ВиРIШИЛИ: На пiдставi вивчення поданих документiв допустити доучастi У KoHKypci на зайняттялп.осад керiвника Шпитькiвського закладуДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ (ЯСЛа-СаДОк) <Свiтл""о*u'Дrrтрiвськоi сiльськоi ради:КаНДИДаТа На ЗаМiЩеННЯ BaKaHTHoi посади керiвникu au*пuду дошкiлъноi
i?"fi ffir##ЬНОi 

фОРМи власностi щмиrрi"."*оi, сiльськоi iiоrшатрукову

- 0 <Утрим€шися)- 0.

4, слухАЛИ: Iванчук Олену АнатолiiЪну яка оголосила алгоритм

;ЖrН"НЯ 
КОНКУРСУ ПО ВiДбОРУ КаНДИДаТУр керiвника закладу дошкiльноi

ВИРIШИЛИ:
J,. Lv.vl.ZvZz року провести перевiрку кандидатiв на знаннязаконодавства у сферi освiти, зокрема Закойв Украiни пПро o."iryu, й;;,УкраiнИ "ПрО дошкiльНу ocBiTy" та iншиХ,,оfrurr"но-правових документiв усферi освiтиМ шляхоМ письмовОго виконання тестування (з 10:00 до 1l:00) урежимi вiдеофiксацii.
2, 20,01 ,?0?2 року провести перевiрку професiйних компетентностекандидата, що вiдбудеться шляхом письмового виконання ситуацiйногозавдання (з 1 1:00 до 11:30).
3' 20,01 ,2022 РОКУ ПРОВеСТи публiчну презентацiю перспективногоплану розвитку закладу дошкiлъноi освiти на посадi керiвника закладу

ДОШКiЛЪНОi ОСВiТИ, а ТаКОЖ НаДання вiдповiдей на запитання членiв конкурсноiKoMicii в межах змiсту конкурсного випробування (з 1 1:30 до 12:00).

5, слухАЛИ: Павлюк Марiя BiKTopiBHa, яка з€вначило, Що III етапконкурсУ проходитЬ У вiдкритому режимi з вiдеофiксацiею. Виступикандидатiв з презентацiями (до 20 слайдiв) перспективного плану розвиткузакладУ дошкiльНоi освiтИ,Дlя виступу кандидатам надаетъся 10 хвилин , длявiдповiдей на запитання членiв конкурсноi koMicii - до 5-х хвилин.

1. 20.01 .2022



вирIшИЛИ: надати кандидатам для виступу 10 хвилин, для вiдповiдей
на запитання членiв конкурсноI KoMicii - до 5-х хвилин.

гоЛоСУВАли: <<Зо>- 7 uПроти)- 0 <Утрим€tлися)- 0.
Рiшення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Павлюк Марiя BiKTopiBHa, стосовно унiфiкацii
критерiiв оцiнки кандидатiв на посади керiвникiв закладiв освiти

I етап: перелiк питань для перевiрки знання законодавства у сферi освiти
затверджено нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та розмiщено на
офiцiйному веб сайтi Щмитрiвськоi сiльськоi Ради. бдr. тестове завдання
включае 30 тестових питань. Загальний час для пiдготовки вiдповiдей на
письмове тестування мае становити не бiльше 30 хвилин.

.щля визначення результатiв тестування використовуеться така система: за
кожну правильну вiдповiдь зараховусться l бал.

за результатами тестування виставляються Taki бали:
2 бали - кандидатам, якi правильно вiдповiли на 21 i бiльше тестових

питань;
1 бал - кандидатам, якi правильно вiдповiли на lt-2отестових питань;
0 балiв - кандидатам, якi правильно вiдповiли на 10 i менше тестових

питань.

II етап: письмове вирiшення ситуацiйного завдання проводиться з метою
оцiнкИ вiдповiдностi досвiду, досягнень, компетенцii, особистих якостей
вимогам до професiйноi компетентностi кандидата. yci кандидати, якi
претендують на одну посаду, вирiшують однаковi ситуацiйнi завдання. На
вирiшення ситуацiйних завдань кандидатам надаеться не бiлъше 30 хвилин.

пiд час оцiнювання вiдповiдi на ситуачiйне завдання виставляються Taki
бали:

- 2 балм - кандидатам, якi в повному обсязi розкрили суть питання;
_ 1 _ 1,5 балiв - кандидатам, якi розкрили питання не в повному обсязi.
- 0 - 0,5 балiв - кандидатам, якi не вiдповiли на питання.

III етап: Пiд час публiчноi та вiдкритоi презентацii державною мовою
перспективного плану розвитку закладу освiти оцiнюсться iнновацiйнiсть
виступу та його змiстовнiсть, вмiння висловлювати свою Д}мку, вмiння
ПРИЙМаТИ СаМОСтiйнi рiшення та публiчний захист концепцiТ розвитку закладу
освiти.

ПiД ЧаС Оцiнювання публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного
плану розвитку закладу освiти виставляються TaKi бали:

]

I



2 бали- кандидатам, якiZ, wa)lл - канлидатам, якl виявили глибокi знання, }Мiння, компетентностi,необхiднi для ефективного виконання обов'язкiв на посадi керiвника;

,.,;,._,,1 л]:i*:_, _11y"оатам, 
професiй"u norn.TeHTHicTb яких вiдповiдас;,й;;;;j i керiвника;- пчч^wддruчrчrJ дJrл л,иi\\Jгrання .,,,оВ язкlВ на посаДi керiвника;

0 _ 0,5 балiв - кандидатам, професiйна компет.нrнi.r" яких недостатнядля виконання обов'язкiв на посадi керiвника.

Переможцем конкурсу визначаеться кан дидат який набрав найбiлъшукiлькiсть балiв за результатами конкурсного вiдбору.

ВИРIШИЛИ: Затвердити критерii оцiнювання етапiв конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ: <За>- 7 пПроти)- 0 <УтримzLлися)- 0.Рiшення прийнято.

Голова KoнKypcнoi KoMicii: Iванчук О.А.

Павлюк М.В.
Секретар:

Члени KoMicii: Семикiна о.о.

Назаренко С.В.

Сiдакова Х.Щ.

Рудяшко З.В.

Росiйська I.I.


