
КРИВ 0Р13БКА MICBKA РАДА

Р Ш Е Н Н Я
(XXXVII сесш УП скликання)

25.07.2018 м. Кривий Pir № 2874

Про затвердження Положения 
про конкурс на посаду кергвника 
комуналъного закладу загально i 
середнъог oceimu

Вщповщно до Закошв Украши «Про освггу», «Про загальну середню 
осв!ту» (з! змшами); ураховуючи наказ М шстерства освгги i науки Украши 
вщ 28 березня 2018 року №291 «Про затвердження Типового положения про 
конкурс на посаду кер1вника державного, комуналъного закладу загально!' 
середньо! осв!ти»; керуючись Законом Украши «Про м!сцеве самоврядування 
в Укра'М», мюька рада вирашила:

1. Затвердили .Положения про конкурс на посаду кер!вника 
комуналъного закладу загально!' середньо! осв!ти (додаток).

2. Уповноважити управл!ння осв!ти 1 науки виконкому Кривор1зько! 
MicbKoi ради зд1йснювати проведения конкурсу та призначення кер!вник!в 
комунальних заклад!в загально! середньо! осв!ти в!дпов1дно до Положения.

3. Контроль за виконанням рпнення покласти на постшну ком1Пю 
м1сько! ради з питань освши, науки, с!м5! i д!тей, молод1, культури та спорту, 
координащю роботи -  на заступника мюького голови вщповщно до 
розподъяу обов’язюв.

Ю. В ткул



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Р1шення MicbKoi ради  

25.07.2018 №2874
П О Л О Ж Е Н И Я

про конкурс на посаду кер1еника комунального закладу 
загально! середньо! oceimu

I. Загалъш положения

1.1. Положения про конкурс на посаду кер1вника комунального закладу 
загально! середньо! осв!ти (надал! -  Положения) розроблено вщповщно до 
Закошв Украши «Про осв!ту», «Про загальну середню осв!ту», Наказу 
М1н1стерства осв!ти i науки Украши в!д 28 березня 2018 року №291 «Про 
затвердження Типового положения про конкурс на посаду кер!вника 
державного, комунального закладу загально! середньо! освНи».

1.2. Положения визначае порядок оргатзацп та проведения конкурсу на 
вакантш посади кер1вник!в комунальних заклад1в загально! середньо! осв!ти 
(надал1- конкурс).

1.3. Конкурс, робота конкурсно! KOMici! зокрема, будуються на засадах 
неупередженостф незалежностф обУктивносп, вщкритост!, прозорост!.

1.4. Оргашзацшне забезпечення -проведения конкурсу здшснюе 
управл!ння осв!ти i науки виконкому Кривор1зько! м1сько! ради (надал1 -  
Управлшня).

. .1.5. У конкурс! можуть брати участь особи, як! е громадянами Украши, 
мають. вищу. освггу ступени не нижче мапстра (спещалюта) та стаж 
педагопчно! роботи не менше трьох роюв, орган!заторсью зд!бност!, ф!зичний 
! псих!чний стан яких не перешкоджае виконанню професшних обов’язюв.

1.6. Конкурс складаеться з таких етап!в:
1.6.1 видання наказу Управлшням про проведения конкурсу та 

затвердження складу конкурсно! KOMici!;
1.6.2 оприлюднення оголошення про проведения конкурсу;
1.6.3 прийняття документ!в в!д-ос1б, як! виявили бажання взяти участь у 

конкурс!;
1.6.4 перев!рка поданих документ!в на в!дповщн!сть установленим 

законодавством вимогам;
1.6.5 допущения кандидата до участ! в конк}фсному в!дбор!;
1.6.6 ознайомлення кандидат!в !з закладом осв!ти, його трудовим 

колективом та пред ставниками батьювського самоврядування закладу;
1.6.7 проведения конкурсного вщбору;
1.6.8 визначення переможця конкурсу;
1.6.9 оприлюднення результата конкурсу.
1.7. Загальна тривалють конкурсу не може перевищувати двох мюящв з 

дня його оголошення.
1.8. У раз1 виникнення в заклад! вакантно! посади кер!вника, Управл1ння 

призначае виконуючого його обов’язки на перюд проведения конкурс.
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II. Порядок оргашзаий конкурсу

2.1. Наказ про проведения конкурсу видаеться Управлшням:
2.1.1 одночасно з прийняттям р!шення м!сько! ради про утворення нового 

закладу загально! середньо! освгги (надал! -  ЗЗСО);
2.1.2 не менше шж за два мюящ до завершения строкового трудового 

договору, укладеного з кер1вником ЗЗСО;
2.1.3 упродовж десяти робочих дн!в з дня дострокового припинення 

(прийняття р!шення про дострокове припинення) договору, укладеного з 
кер!вником ЗЗСО;

2.1.4 у раз! визнання попереднього конкурсу таким, що не вщбувся;
2.1.5 у раз! наявност! вакантно! посади кер!вника ЗЗСО.
2.2. П!д час оргашзацп конкурсу Управл!ння:
2.2.1 видае наказ про проведения конкурсу i3 зазначенням дата та м!сця 

проведения першого оргашзацшного зас!дання KOMicii з конкурсного вщбору на 
посаду кер1вника комунального закладу загально! середньо! освНи (надал! -  
Ком!с!я);

2.2.2 розм!щуе оголошення про проведения конкурсу на офщшних веб
сайтах Кривор!зько! м!сько! ради та п виконавчого ком!тету (https://kr.gov.ua), 
Управл!ння fhttp://uokr.dnepredu.com) та в!дпов!дних ЗЗСО в мереж! 1нтернет 
наступного робочого дня з дня видання наказу про проведения конкурсу;

2.2.3 формуе Ком!с!ю та затверджуе наказом !! кшьюсний ! персональний 
склад;

2.2.4 приймае документа в!д кандидат!в, веде обл1к !х у журнал! 
реестр ацп;

2.2.5 передав до K oM ici! документа кандидат!в п!сля зак!нчення строку !х 
прийому.

2.3. У оголошенн! про проведения конкурсу зазначаються:
2.3.1 найменування та м!сцезнаходження ЗЗСО;
2.3.2 найменування посади та умови оплати прац!;
2.3.3 квал!ф!кащйн! вимоги до кер!вника ЗЗСО вцдаовщно до Закону 

Украши «Про загальну середню осв!ту»;
2.3.4 вичерпний перел!к, кшцевий терм!н та м!сце подання документ!в 

для участ! в конкурс!;
2.3.5 дата та м!сце початку конкурсного вщбору, його складов! та тривал!сть;
2.3.6 пр!звище та !м’я, номер телефону й адреса електронно! пошти 

в!дпов!дального пращвника Управления, який надае довщкову !нформац!ю про 
конкурс та приймае документа для участ! в ньому.

2.4. Строк подання документа для участ! в конкурс! може становити вщ 
20 до 30 календарних дшв з дня оприлюднення оголошення про його 
проведения.

2.5. Кандидата або уповноважена особа подають до Управл!ння таю документа:
2.5.1 заяву про участь у конкурс! з наданням згоди на обробку

персональних даних в!дпов!дно до Закону Украши «Про захист персональних 
даних» (додаток 1);

https://kr.gov.ua
http://uokr.dnepredu.com
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2.5.2 автобюграфпо та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
2.5.3 коп!ю документа, що посвщчуе особу та пщтверджуе громадянство 

Украши;
2.5.4 кошю документа про вищу осв!ту не нижче ступеня мапстра 

(спец!ал!ст);
2.5.5 кошю трудово! книжки чи !нших документа, що пщтверджують 

стаж педагопчно! д!яльност! (не менше трьох рок!в на момент !х подання);
2.5.6 медичну довщку, що пщтверджуе можливють зайняття посади;
2.5.7 коп!! сертаф!кат!в про обов’язкове проходження педагопчними 

пращвниками психаатричного та нарколопчного огляду (термт д!*1 сертифката -  
5 роюв);

2.5.8 довщку про вщсутшсть судимости чинну на дату подач! документа;
2.5.9 мотивацшний лист, складений у довшьнш форм!;
2.5.10 перел!к власних наукових ! методичних публ!кац!й (за наявност!);
2.5.11 mini документа, що пщтверджують !х профес!йн! та моралью риси 

(за бажанням);
2.5.12-иерспективний план розвитку ЗЗСО на перюд зайняття ним посади, 

вимоги до якого викладено в додатку 2.
2.6. Документа приймаються за описом, коп!я якого надаеться кандидату 

або уповноваженш oco6i, яка подавала документа.
2.7. Yci кандидата мають р!вш права. Не допускаеться невмотивована 

вщмова в прийнятт! заяви та документа кандидата на конкурс.
2.8. ПЗсля завершения строку подання документа для учасН в конкурс! 

вони передаються Управлшням до K oM icii в перший день п робота.
. . .2.9. В!дпов!дно до наказу Управлшня для проведения конкурсного
вщбору створюеться Ком!с!я в склад! 8 oci6, до яко! включаються в р!вн!й 
кшькост! представники в!д кожно! з! стор!н:

2.9.1 м!сько! ради (пост!йно! KOMicii мюько! ради з питань осв!ти, науки, 
с!м’! ! д!тей, молод!, культури та спорту; управлшня освми ! науки виконкому 
Кривор!зько! м!сько! ради) -  2 особи;

2.9.2 трудового колективу закладу, обраш на загальних зборах трудового 
колектаву -  2 особи (щ особи е зм!нними членами в!дпов!дно до конкурсного 
вщбору на посаду кер!вника вщповщного закладу);

2.9.3 батьшвсько! громадськост1, обран! на загальношкшьних зборах 
батьюв учн!в закладу -  2 особи (ц! особи е змшними членами в!дповщно до 
конкурсного вщбору на посаду кер!вника вщповщного закладу);

2.9.4 громадських об’еднань кер!вник!в заклад!в м!ста, обран! на зборах 
!х члешв -  2 особи (ц! особи е змшними членами вщповщно до конкурсного 
вщбору на посаду кер!вника в!дпов!дного закладу). У випадку надходження 
пропозицш щодо включения до складу Ком!с!! бшыпе двох ос!б, члени KoMici! 
визначаються щодо кандидат!в шляхом жеребкування, оргашзованого 
Управл!нням.

2.10. Орган!зац!ю робота щодо обрання представнишв трудового 
колективу та батьшвсько! громадськост! зд!йснюе вщд!л осв!ти виконкому 
вщповщно! районно! в м!ст! ради та адм!н!страц!я ЗЗСО, вщносно кер1вника
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якого оголошено конкурс (оголошення про загальн! збори розмщуються на 
офщшних веб-сайтах Управлшня (http://uokr.dnepredu.com) та вщповщного 
навчального закладу, додатково -  на дошц! оголошення ЗЗСО).

2.11. Проведения першого орган1зац1йного засщання KoMicii оргашзовуе 
Управлшня.

2.12. Голову, заступника голови та секретаря Ком!сй обирають п члени на 
першому орган!зац!йному засщанш шляхом вщкритого голосування. Протокол 
засщання оприлюднюеться на офщшних веб-сайтах Кривор1зько1 мюько! ради 
та и виконавчого комитету (https://kr.gov.ua), Управл1ння (http://uokr.dnepredu.com) 
упродовж одного робочого дня з дати проведения засщання конкурсно! ком!сп.

2.13. Засщання KoMicii' вважаеться повноважним, якщо на ньому присутн! 
не менше двох третин члешв в!д п складу. Р!шення приймаеться бшышстю в!д 
п затвердженого складу. У раз! р!вного розподшу голос!в, вир!шальним е голос 
голови KoMicii'. У раз! вщсутносп голови KoMicii -  голос його заступника.

2.14. Р!шення KOMicii оформлюеться протоколом. Протоколи засщань 
пщписуються ус!ма присутн1ми членами Ком!сп та оприлюднюються на 
офщшних веб-сайтах Кривор1зько! м!сько! ради та Г! виконавчого комнету 
(https://kr.gov.ua), Управл1ння (http://uokr.dnepredu.com) упродовж одного 
робочого дня з дня проведения засщання. Не допускаеться будь-яке втручання в 
д!яльн!сть KoMicii, тиск на Г! член1в та учасниюв конкурсу.

2.15. Голова KoMicii':
2.15.1 здшснюе кер!вництво д1яльн!стю KoMicii', визначае порядок Г! робота;
2.15.2 головуе на засщаннях KoMicii';
2.15.3 оргашзовуе й контролюе виконання покладених на KoMiciro 

завдань.
2.16. Секретар здшснюе оргашзацш робота KoMicii, готуе матер!али 'п 

засщань, запрошуе член!в для участ! в зас1даннях письмово, електронною 
поштою або за телефоном (з фшсащею дати й часу повщомлення), виконуе за 
дорученням голови шшу орган!защйну роботу.

2.17. Засщання KoMicii проводить голова, за його вщсутносп -  заступник 
голови.

2.18. Упродовж п’яти робочих дн!в з дня завершения строку подання 
докуменпв для участ! в конкурс! Ком!с!я:

2.18.1 перев!ряе подан! документа на вщпов!дн!сть установленим 
законодавством вимогам;

2.18.2 приймае рпнення про недопущения до участ! в конкурс! oci6, як! не 
подали Bci документа, необхщн! для участ! в конкурс! вщповщно до вимог 
законодавства, або подали документа п!сля завершения строку !х подання;

2.18.3 передае Управлшню для оприлюднення на офщшних веб-сайтах 
Кривор!зько! м!сько! ради та Г! виконавчого комитету (https://kr.gov.ua), 
Управлшня (http://uokr.dnepredu.com) перел!к ос!б, яких допущено до учасп в 
конкурсному вщбор!.

2.19. Вщд!лом осв!ти виконкому вщповщно! районно! в м!ст! ради не 
п!зшше п’ята робочих. дшв до початку проведения конкурсного вщбору 
створюються умови для ознайомлення кандидата з навчальним закладом,

http://uokr.dnepredu.com
https://kr.gov.ua
http://uokr.dnepredu.com
https://kr.gov.ua
http://uokr.dnepredu.com
https://kr.gov.ua
http://uokr.dnepredu.com
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шформащею, що вщображае д!яльн!сть закладу за останш 3 роки, спиткування з 
трудовим, батьювським та учшвським колективами.

2.20. KoMicia визнае конкурс таким, що не вщбувся, якщо:
2.20.1 в!дсутн! заяви про участь у ньому;
2.20.2 до участ! в конкурс! не допущено жодного кандидата;
2.20.3 жодного з кандидата не визнано переможцем конкурсу.
2.21. У раз! визнання конкурсу таким, що не вщбувся, проводиться 

повторний конкурс вщповщно до Положения. При повторному оголошенш 
конкурсу повноваження Ком!сп збертаються.

III. Порядок проведения конкурсу

3.1. Конкурсний в!дб!р переможця конкурсу здшснюеться за результатами:
3.1.1 перев!рки знания законодавства УкраГни у сфер! загально! середньоТ 

осв!ти, Концепцп «Нова украшська школа» шляхом письмового тестування за 
перелшом питань (додаток 3);

• 3.1.2 перев!рки професшних компетентностей, що вщбуваеться шляхом
письмового вир!шення ситуащйного завдання, передбаченого додатком 4;

3.1.3 публ!чно1 вщкрито! презентацп державною мовою перспективного 
плану розвитку ЗЗСО, а також надання вщповщей на запитання члешв Комюи 
щодо проведено'! презентацп.

3.2. Перел!к питань, ситуацшних завдань та критерп !х оц!нювання 
оприлюднюються на офщшних веб-сайтах Кривор!зько! мюько! ради та и 
виконавчого ком!тету (https://kr.gov.ua), Управл!ння (http://uokr.dnepredu.com).

3.3..Тестування м!стить п’ятдесят питань, письмово виршуеться одне 
ситуащйне завдання. В!дпов!дь за кожне питания тесту оцшюеться в один бал, 
вир!шення ситуащйного завдання -  у десять багпв. Вир!шення ситуацшного 
завдання оцшюеться за критер!ями: знания нормативно-правово! бази, повнота, 
об’ектившсть, орипнальшсть р1шення, комплексн!сть розв’язання завдання 
(кожен критерш оц!нюеться у два бали).

3.4. Тестування та вир!шення ситуац1йного завдання проводяться в 
строки, визначен! Ком!с!ею, протягом не менше двох годин.

3.5. ОцУнки за тестування та вирУшення ситуащйного завдання вносяться 
до ощночно! вщомост!, що пщписуеться вс!ма присутн!ми на засщанн! членами 
KoMicii, та протоколу зас!дання (додаток 5).

3.6. Презентащя перспективного плану розвитку ЗЗСО проходить на баз! 
вщповщного закладу.

3.7. Презентащя проводиться за таким регламентом:
3.7.1 виступ кандидата -  до 20 хв.;
3.7.2 запитання та обговорення -  до 30 хв.
3.8. Презентащя програми перспективного плану розвитку ЗЗСО 

кандидатом оцшюеться за чотирма критер!ями:
3.8.1 ступшь володшня змютом презентованого перспективного плану 

розвитку ЗЗСО;
3.8.2 культура мовлення та поводження в дискусп;
3.8.3 повнота вщповщей на питания;

https://kr.gov.ua
http://uokr.dnepredu.com
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3.8.4 р!вень спещальних психолого-педагопчних знань.
3.9. Кожей з критер!'!в оцшюеться за 25-бальною шкалою. Результата 

ощнювання кожей член KoMicii вносить до власного оценочного листа (додаток 6).
3.10. У протокол! засщання KoMicii вщображаеться середнш бал як 

середне арифметичне результат!в публ!чно! презентац!!' перспективного плану 
розвитку ЗЗСО за насл!дками ощнки членами KoMicii, вщображено! у ix 
оцшочних листах.

3.11. Управлшня забезпечуе вщеозйомку засщань KoMicii та проведения 
конкурсного вщбору. Упродовж робочого дня шсля його проведения 
Управлшня оприлюднюе вщеозапис на оф!ц!йних веб-сайтах Кривор1зько1 
MicbKoi' ради та ‘и виконавчого ком!тету (https://kr.gov.ua), Управл!ння 
(http ://uokr. dnepredu.com).

3.12. KoMicin впродовж двох робочих дн!в з дня завершения конкурсного 
вщбору визначае його переможця або визнае конкурс таким, що не вщбувся, та 
оприлюднюе результата конкурсу на офщшних веб-сайтах Кривор!зько! мюькоТ 
ради таи виконавчого ком!тету (https://kr.gov.ua), Управл1ння (http://uokr.dnepredu.com).

3.13. Переможцем стае кандидат, який набрав найбшыну кшьюсть 6aniB, 
що зазначаеться в шдсумковому протокол!.

3.14. За р!внох кшькост! бал!в р1шення про виб!р переможця ухвалюеться 
шляхом в!дкритого голосування Bcix член1в Ком!сп. У раз! piBHoro розпод!лу 
голос!в, вир!шальним е голос голови KoMicii.

3.15. При участ! в конкурс! одного кандидата, переможець визнаеться при 
набранн! ним не менше 80 бал!в.

3.16. Протягом трьох робочих дшв з дня визнання переможця конкурсу 
Управлшня наказом призначае його на посаду та укладае з ним строковий 
трудовий догов!р в!дповщно до Закону Укра'ши «Про загальну середню освНу» 
строком на 6 рок!в (строком на 2 роки -  для особи, яка призначаеться на посаду 
кер!вника ЗЗСО вперше).

3.17. Одна й та ж особа не може бути кер1вником вщповщного ЗЗСО 
бшыне шж два строки п!дряд (до першого строку включаеться двор1чний строк 
перебування на посад! кер!вника ЗЗСО, призначеного вперше).

3.18. Оголошення про конкурс, списки кандидата, особов! справи, 
тестов!, ситуац!йн! завдання та результата хх вир!шення, программ 
перспективного розвитку ЗЗСО, видеозаписи, оцшочн! листа члешв Ком!сп та 
протоколи проведения засщань KoMicii збер!гаються в Управл!нн1 вщповщно до 
вимог чинного законодавства, але не менше терм!ну д!Г контракту, укладеного з 
переможцем конкурсу.

С.Маляренко

https://kr.gov.ua
https://kr.gov.ua
http://uokr.dnepredu.com


Додаток 1
до Положения про конкурс на посаду 
кергвника комунального закладу 
загально! середнъо! oceimu

KoMicii* з конкурсного вщбору на посаду 
кер1вника комунального закладу загально! 
середньо! освгги

П1Б кандидата

дата народження

адреса проживания

телефон _________________________________________________

адреса електронног пошти

Заява про участь у конкурс!

Прошу допустили мене до учаоп в конкурс! на посаду кер!вника

(поена назва закладу загалъно! середнъо! oceimu)
3 Положениям про конкурс на посаду кер!вника комунального закладу 

загально! середньо'1 освгги ознайомлений.
До заяви додаю так! документ:
-  автобюграфпо або резюме,
-  копйо документа, що посв!дчуе особу та шдтверджуе громадянство УкраТни;
-  кошю документа про вищу освггу;
-  кошю трудов ох книжки;
-  медичну довщку, що шдтверджуе можлив!сть зайняття посади;
-  Konii' сертиф!кат!в про обов’язкове проходження псих!атричного та нарколо- 

пчного огляду;
-  довщку про вщсутшсть судимост!, чинну на дату подач! документа;
-  мотиващйний лист;
-  перел!к власних наукових та методичних публкацщ (за наявносп);
-  програму перспективного розвитку закладу загально! середньох освгги. 

В!дпов!дно до Закону Украхни «Про захист персональних даних» надаю згоду на 
обробку мо!х особистих персональних даних з метою участ! в конкурс! на замщення 
вакантно! посади кер!вника.

(nidnuc) (тщгал, пргзвище)



Додат ок2
до Положения про конкурс на посаду 
керХвника комуналъного закладу загалъноХ 
середнъог о сет и

Вимоги до перспективного плану розвитку 
закладу загалъног середнъог oceimu

Перспективний план розвитку ЗЗСО кандидат складае з чггким визначенням:
-  мети та концептуальних засад;
-  прюритетних напрям!в дшльност! закладу на перспективу;
-  заход!в для досягнення мети;
-  етапност! та процедур контролю реал!защ! плану розвитку закладу.
План мае мютити чотири обов’язков! блоки:
1. Навчальний блок, що мае вщображати шформацш про статус ЗЗСО, 

навчальний план, за яким плануеться проводили навчання, профшьшсть закладу, 
мову навчання, наявшсть/вщсутшсть гнклюзивних клашв, шдивщуально! та 
екстернатно! форм навчання, шляхи та методи розвитку профор1ентацшно! роботи, 
робота з обдарованими учнями, упровадження р!зних технология i метод!в 
навчання, забезпечення постшного розвитку, запровадження шновацшно! 
дшльност! навчального закладу.

2. Виховний блок, що мае розкрити напрями виховно! роботи, бачення 
автором формування ефективно! виховно!' системи в заклад!, розвитку гуртково! 
роботи, сшвпрац! !з закладами позашкшьно!, дошкшьно! освши та шшими 
закладами, оргашзац!ями, громадськими об’еднаннями, напрям!в сшвпращ 
класних кер1вник1в з батьками, шлях!в оргашзацп роботи з учнями та батьками 
сощально незахищених категория, оптим!зацп роботи сощально-психолопчно! 
служби закладу.

3. Блок кадрового забезпечення дшльнооп ЗЗСО, що передбачае опис 
методш добору спещалюмв, шлях!в залучення молодих спещагпопв !з заклад!в 
вищо! освгги, пщход!в до проведения щор1чного пщвищення квал!фжацп 
педагопчних пращвнишв, проведения мониторингу якюного складу кадр1в закладу, 
побудову ефектавно! системи мотивацп та стимулювання, створення можливостей 
для професшного розвитку пращвншав.

4. Блок фшансово-економ!чного забезпечення, що мае вщображати способи 
здобуття ЗЗСО финансово! незалежностц ц ш  використання благодшних внесюв, 
забезпечення господарсько! дшльност! ЗЗСО, матер!ально-техшчне забезпечення 
навчального процесу, створення здорових i безпечних умов пращ та навчання, 
здшснення контролю за господарським обслуговуванням тналежним техшчним та 
саттарно-гтешчним станом споруд, класних к!мнат, навчальних кабинета, 
майстерень, спортзалу, харчоблоку та шших примйцень, майна ЗЗСО, щальш 
вщповщно до вимог норм i правил безпеки життед1яльностЗ., методи контролю за 
рацюнальшстю витрат матер!ал1в ЗЗСО, мютити план роботи з благоустрою, 
озеленения та прибирания територп ЗЗСО, координацию робота техшчного Й 
обслуговуючого персоналу ЗЗСО.



Додаток 3
до Положения про конкурс на посаду 
кер1вника комуналъного закладу 
загалъноХ середнъоъ oceimu

Перелт питанъ
для складання тестовых завданъ на перевгрку знания законодавства 

УкраХниу ccjpepi загалъноХ середнъоХ oceimu, Концепцй «Нова украХнсъка 
школа» для кандидата на посаду кер 'свника комуналъного закладу 

загалъноХ середньоХ oceimu

1. Право громадян Украйни на осв!ту.

2. Мова освгги..

3. Складники на piBHi освгги.

4. Повна загальна середня освгга.

5. Освгга oci6 з особливими осв1тн1ми потребами.

6. 1нклюзивне навчання.

7. Спец1ал1зована освгга.

8. Автономш закладу освгги..

9. Оргашзацшно-правовий статус заклад1в освгги.

10. Управл1ння закладом осв!ти.

11. Права й обов’язки засновника закладу освгги.

12. Кер1вник закладу осв!ти.

13. К олепальт органи управлшня закладом, освгги та громадське 
самоуправления.

14. Прозорють та 1нформац1йна в1дкрит!сть закладу освгги.

15. Освггня програма.

16. Документи про осв!ту.

17. Система забезпечення якост! осв!ти.

18.1нституц1йний аудит.

19. Зовншше незалежне оцшювання.
20. Атестащя педагопчних прац!вник1в.

21. Сертифёкащя педагопчних пращвнишв.

22. Категорп учасншав освггнього процесу.

23. Права та обов’язки учасншав освПнього процесу.
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24. Державы гаранты здобувачам осв!ти та педагопчним пращвникам.

25. Вимоги до освгш та професшно! квал!ф!кацп педагопчного пращвника 
закладу осв!ти, його професшний розвиток i шдвищення квал1фшацп.

26. Академ!чна доброчесшсть.

27. Органи управлшня у сфер! осв!ти.

28. Повноваження центрального органу виконавчо! влади у сфер! осв!ти й 
науки.

29. Повноваження оргаыв м!сцевого самоврядування.

30. Повноваження оргаыв i3 забезпечення якост! осв!ти.

31. Фшансово-господарська д!яльн!сть заклад!в осв!ти та установ, 
орган!зац!й, ыдприемств системи осв!ти.

32. Етапи реал!зац!! пол!тики у сфер! реформування заклад!в середньо! 
осв!ти.

33. Основы компетентност! ново! украшсько! школи.

34. Педагопка партнерства.

35. Особист!сно-ор1ентована модель осв!ти ново! украшсько! школи.

36. Повноваження закладу загально! середньо! осв!ти.

37. Укладання трудового договору.

38. Пщстави припинення трудового договору.

39. Роз!рвання трудового договору з !н!ц!ативи пращвника та власника 
уповноваженого ним органу.

40. Порядок вившьнення прац!вник!в.

41. Види вщпусток.

42. Порядок надання щор!чних вщпусток.

43. Педагопчне навантаження.

•44. Установления надбавок та доплат пращвникам заклад!в освгги.

45. Сум1щення та сум!сництво в закладах осв!ти.

46. Порядок притягнення до дисципл!нарно! в!дпов!дальност1 педагог!чних 
пращвник!в.

47. Ведения дшово! документац!! в заклад! загально! середньо! осв!ти.

48. Система охорони пращ заклад!в осв!ти.

49. Завдання та обов’язки заклад!в осв!ти у сфер! цившьного захисту,
50. Оргашзащя виховно! роботи в закладах загально! середньо! освгш.



Додаток 4
до Положения про конкурс на посаду 
кергвныка комуналъного закладу . 
загалъног середнъог oceimu

Перелгк
сгттуацгйнихзавданъ для nepeeipKU професшних компетентностей 

кандидата на посаду кер1вника комуналъного закладу загалъног середнъог oceimu

1. Перед вами ускладнеш педагопчно-управлшськ! ситуацп. 
Запропонуйте найбшын доцшьний, на вашу думку, Bapiam: реагування на них. 
Аргументуйте свою вщповщь.

1) Директор освшгього закладу дае вчителю завдання, проте той 
вщмовляеться його виконувати й заявляе: «Я не хочу цього робити». Якою мае 
бути реакщя директора?

• «Не хочеш -  змусимо!»;
• «Ви розум1ете, чим це може для вас закшчитися?»;
• «Чи не могли б ви пояснили, чому?»;
• «Давайте обговоримо: можливо, ви й прав!».

2) Молодий учитель висловив директору сво! сумшви з приводу 
усшшност! власно!' педагопчно!' д1яльност! й перспектив свое! педагопчно! 
кар’ери.«Я розпов!в вам про те, що мене турбуе. Порадьте, як меш бути дал!?». 
ТПо на це мае в!дпов!сти директор?

• «У вас немае жодних шдстав для сумн!в!в»;
« «Перш н!ж я зможу висловити обгрунтовану думку, мен! необхщно краще 

вивчити сутшсть проблеми»;
• «Я не готовий (-а) зараз дати вам вщповщь, мен! потр!бно подумати»;
• «Не хвилюйтеся, й у мене свого часу шчого не виходило».

2. Проанал!зуйте ситуац!ю та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо и 
розв’язання.

Серед батьк!в учн!в школи е людина, яка за першим Вашим проханням 
надае спонсорську допомогу: ремонтуе все (в!д даху до шдвалу), закуповуе 
сучасне обладнання (бойлери в Тдальню, штерактивн! дошки), мебл!, 
орган!зовуе екскурсп для вчител!в та учшв. Але в такого батька е син-шдлшок, 
який надзвичайно зневажливо ставиться до вчител!в, демонструе повне 
небажання навчатися, дозволяе co6i ображати шшйх д!тей. Учител! пост!йно 
скаржаться на цю дитину.

3. Проанал!зуйте ситуащю та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо и 
розв’язання.

Ви вважаете, що очолюваний Вами заклад осв!ти благополучний. Але 
неспод!вано Ви д!зналися (а проведене Вами подальше розсл!дування це
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подтвердило), що в чоловгчому туалет! закладу здшснюеться активна торпвля 
наркотичними речовинами.

4. Проанал1зуйте ситуацш та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо и 
розв’язання.

Д!вчата-учениц! (шдлшсового в!ку) очолюваноТ Вами школ и
зловживають татуюванням, шрсшгом, епатажшстю в зовншшьому виглядг

5. Проанал!зуйте ситуацш та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо Гг 
розв’язання.

Одна з учител!в (з явними ознаками синдрому професшного вигорання) 
постшно конфлпстуе з учнями, дозволяе co6i ображати та принижувати i‘x. 
Одного разу у в!дпов!дь на й  безкшечне «Дурень», «Тупило», «В1слюк» учень 
в!дпов!в: «Сама дурна». Учителька вимагае у Вас покарати дитину.

6. Проанал1зуйте ситуацш та надайте обгрунтовану вщповщь щодо й 
розв’язання.

Ви д!зналися, що один з учител!в школи всшяко тдтримуе радикальш 
настроГ певноГ групи учн!в-старшокласник!в, розповщае Гм про те, що силовий 
метод розв’язання проблем -  найкращий.

7. Проанал!зуйте си туацш 'та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо й 
розв’язання.

Учш школи виклали в соцмережах фото принизливого характеру -  
в!дв!дування туалету дитиною з швашднютю. Кр!м того, Ви д!зналися, що над 
учнями з обмеженими фГзичними можливостями деяк! школяр! систематично 
знущаються.

8. Проанал!зуйте ситуацш та надайте обгрунтовану в!дпов!дь иго до й 
розв’язання.

Учитель встав в опозищю до директора школи й демонстративно 
звертаеться тшьки до його заступншав, шноруючи розпорядження кергвника.

9. Проанал!зуйте ситуацш та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо й 
розв’язання.

Учитель на декшька хвилин зашзнюеться на перший урок i по дороз! до 
класу зустрГчае директора школи.

10. Проанал!зуйте ситуацш та надайте обгрунтовану в!дпов!дь щодо ГГ 
розв’язання.

П!д час анкетування колективу з питания вдосконалення мжроюпмату 
дехто з педагопв висловив думку, що директоров! необхщно переглянути 
манеру повед!нки: то з учителем не прив!таеться, то в кабшет! не запросить 
с!сти, то в присутност! учн!в «виховуе», то на «ти» звертаеться. Як повинен 
вчинити директор, шсля ознайомлення з думками вчител!в?
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 ̂ЩЩоложення про конкурс на посаду

комунального закладу загальнаУ 
ц̂ рёдньоТосвУти

^СЩядчнй еУ$$мУш.ь
результату.в тестуваннята вирУщтпяситуаиУиного заедания

на посаду кёравУшка

(назвакомунального закладу загстноТ.середньоУосв'нпи) 

ш.о вУдбулося ; - : , . л ■ : ______20____року

м
з/п

П1Б кандидата

КУлъкУстъ брУлУв 
‘ ’а за ; 
р езул ь т ата^ц

у УпестуеаиКЯ ,; ‘ •• . ■ ' A i ' r • ••

КУлькУсть балУв за 
результатами 

вирУшення 
ситуащйного 

заедания

Сума
балУв

-У

Голова комУсй з конкурсного вУдбору * 
на посаду керУеника комунального . у 4- 
закладу загально). середньоТ ocmmil

 ̂ Г  '
(nidnu& li' (УнУцУал, прУзвище)

Члени комУсй
(пУдпыс)у (УнУцУал, прУзвище)

(п Уд п и с) (УнУцУал, прУзвище)

(пУдпис) (УнУцУал. прУзвище)



Додатокб
до Положения про конкурс на посаду 
кергвника комуналъного залспаду 
загалъног середиьоХ освйпн

Ощночний лист
презентаци перспективного плану розвитку

( назва комуналъного закладу загалъног середиъог освйпн)

Жо
з/п Ш Б кандидата

Кглькгстъ бал'т за к1оитергями
Загалъна
к ’глък'гстъ

бал1в

ступшь володишя змлстом 
презешпованого 

перспективного плану 
розвитку закладу

культура 
мовлення и 
поводження 

в д искуси

поено та 
eidnoeideii на 

питания

pieeub спецшлъних 
психолого- 

педагог1чних знань

Кожен критерш ощнюеться за 25-бальною шкалою.

Член KOMic'u з конкурсного eld б ору 
на посаду кергвника комуналъного 
закладу загалъногсередиъог осв'ипи

(nidnuc) (шщал, пргзвище)


