УКРАIНА
ХАРКШСЬКА MICbKA РАДА
XAPKIBCbKOI ОБЛАСТ1
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ
НАКАЗ
& S

Харюв

№

Про здшснення оргашзацшних заход1в
щодо проведения конкурсу на замщ ення
вакантноУ посади кер1вника закладу
загальноУ середньоУ осв 1ти мюта Харкова
Вщповщно до ст.ст. 24, 26 Закону УкраУни «Про освггу», ст. 26 Закону
УкраУни «Про загальну середню освггу», керуючись Положениям про конкурс
на посаду кер1вника закладу загальноУ середньоУ осв1ти, що перебувае
у кому нал ьнш власносИ територ!альноУ громади Miста Харкова, затвердженим
рщ енням 21 c e c ii 7 скликання ХарювськоУ мюькоУ ради вщ 22.08.2018
№ 1202/18 (дал1 - Положения), Положениям про Департамент освИи
ХарювськоУ мюькоУ ради, затвердженим рщ енням 1 cecii' ХарювськоУ мюькоУ
ради 7 скликання вщ 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень
виконавчих оргашв Харк1вськоУ MicbKOi ради 7 скликання» (в редакщУ рщ ення
22 cecii* ХарювськоУ мюысоУ ради 7 скликання 17.10.2018 № 1228/18), з метою
замщ ення вакантноУ посади кер1вника закладу загально'У середньоУ освНи
мюта Харкова
НАКАЗУ Ю:
1. Оголосити конкурс на замщ ення вакантноУ посади директора
комунального закладу «Харювський навчально-виховний комплекс № 106
ХарювськоУ
мюькоУ ради
ХарювськоУ
област1
iMeHi В.О. Кисшя»
(дал1 - ХНВК № 106) (Шевченювський район) (додаток 1).
2. Визначити структурним пщроздшом, що вщповщае за п1дготовку
та оргашзацпо конкурсу, прийом документе вщ кандидате та передачу
Ух до конкурсноУ K O M icii, - вщдш кадровоУ робота Департаменту ocBira.
3. Вщдшу кадровоУ робота (Леонова А.М.) зд1йснити оргашзацшш заходи
щодо проведения конкурсу на замщ ення вакантноУ посади директора
ХНВК № 106, вщповщно до термЫ в, визначених Положениям:

3.1.
Направити лист до ХНВК № 1 0 6 про оголошення конкур
на замщ ення вакантноУ посади директора цього закладу та необхщшсть
надання кандидатур для включения до складу конкурсноУ KOMicii вщ трудового
колективу та громадського об’еднання батьюв учшв (вихованщв).
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3.2. Направити лист до громадського об’еднання кер1вниюв заклад1в
загальноУ середньо! освгги комунальноУ власност1 ХарювськоУ мюькоУ ради
про оголошення конкурсу на замщ ення вакантноУ посади директора
ХНВК № 106, та необх1дн1сть надання кандидатур для включения до складу
конкурсноУ KOMicii'.
3.3. За пропозиц1ями трудового колективу i громадського об’еднання
батьюв учн1в (вихованц1в) ХНВК № 106 та громадського об’еднання кер1вниюв
заклад1в загальноУ середньоУ осв1ти комунальноУ власност1 ХарювськоУ мюькоУ
ради п1дготувати проект наказу про затвердження конкурсноУ KOMicii' щодо
вщбору кандидатур на замщ ення вакантноУ посади директора ХНВК № 106
та надати на затвердження директору Департаменту освгги.
3.4. Забезпечити прийом документ1в вщ кандидат1в на зам1щення вакантноУ
посади директора ХНВК № 106 за описом, кошю якого надати oco6i, яка Ух
подае.
3.5. Провести
перев1рку
поданих
документ1в
на
вщповщнють
установленим Положениям вимогам та передати Ух до конкурсноУ KOMicii'.
4. Затвердите перелш тестових питань i зразки ситуацшних завдань
та оприлюднити Ух на веб-сайп Департаменту ocBira (додатки 2, 3).
5. АдмйпстращУ ХНВК № 106:
5.1. Розмютити оголошення про проведения конкурсного вщбору
на веб-сайт1 закладу.
5.2. Надати можлив1сть кандидатам на замщ ення вакантноУ посади
директора ХНВК № 106 для ознайомлення i3 закладом загальноУ середньоУ
освгги, його трудовим колективом та представниками батьювськаго
самоврядування у терм1ни, визначеш Положениям.
t
6. Науково-методичному педагопчному центру Департаменту осв1ти
(Дулова А.С.):
6.1. Оприлюднити цей наказ на веб-сайп Департаменту освгги.
6.2. Забезпечити вщеофшсацпо конкурсного вщбору з подалыним
оприлюдненням на веб-сайт1 Департаменту освгги вщеозапису в TepMiHH,
визначен1 Положениям.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту осв1ти
(шдпис)

ПОГОДЖЕНО
Уповноважена особа з питань
запобйання та виявлення корупцп
в Департамент! осв1ти

3 наказом 03HafioMneHi:
Дулова А.С.
Леонова А.М
Леонова 725 2

П.1.Б.
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Додаток 1
до наказу Департаменту освпи
ХарювськоУ MicbKOi ради
Зщ
£& • * £? №
/9

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ XAPKIBCbKOI MICbKOI РАДИ
1. Оголошуе конкурс на замщ ення вакантно!" посади кер1вника закладу
загальноУ середньоУ освгги.
- Повне найменування закладу: комунальний заклад «Харювський
навчально-виховний комплекс № 106 ХарювськоУ мюькоУ ради ХарювськоУ
област1 iMeHi В.О. Кис1ля».
- М1сцезнаходження закладу: 61145, м. Харюв, вул. Клочювська, 195-В.
2. Найменування посади: директор закладу загальноТ середньоУ осв1ти.
Умови оплати пращ: зпдно з чинним законодавством.
3. Квал1ф1кащйш вимоги до кер1вника закладу загальноУ середньоУ
осв1ти: кер1вником закладу загальноУ середньоУ осв1ти може бути особа, яка
е громадянином УкраУни, мае вишу осв1ту ступеня не нижче мапстра
(спец1ал1ста) та стаж педагопчноУ роботи не менше трьох рок1в, а також
оргашзаторсью зд1бност1, ф1зичний i псих1чний стан якоУ не перешкоджае
виконанню професшних обов’язюв, в1льно волод1е державною мовою.
4. Перел1к докум енте, яю необх1дно подати для участ1 у конкурсному
в1дбор1:
«
- заяву про участь у конкурс! з наданням згоди на обробку персональних
даних вщповщно до Закону УкраУни «Про захист персональних даних»;
- автобюграфпо та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- коппо документа, що посв1дчуе особу та шдтверджуе громадянство
УкраУни;
- кошю документа про вишу осв1ту не нижче ступеня мапстра
(спещалюта);
- кошю трудовоУ книжки чи шших документ1в, що пщтверджують стаж
педагопчноУ д1яльност! не менше трьох роюв на момент Ух подання;
- довщку про в!дсутн!сть судимосп;
- мотивацшний лист, складений у довшьнш форм!.
При подачi копш документ! в при co6i мати оригшали.
Особа,
!нформац!У.

яка

подае

документа,

вщповщае

за

достов!рнють

подано'У

Особа може подати mini документа, що шдтверджуватимуть УУпрофес!йн!
та/або моральн! якость
За потреби конкурсна ком!с!я мае право на отримання шших докумештв
щодо кандидата на замщ ення вакантно!’ посади кер!вника закладу загальноУ
середньоУ осв!ти.
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Визначеш у цьому пункт! документа кандидата подають особисто
(або подае уповноважена згщно з нотар1ально оформленою дов1решстю особа)
до вщд1лу кадрово! робота Департаменту осв1ти.
Уповноважена особа приймае документа за описом, коппо якого надае
oco6i, яка IX подае.
Кшцевий термш i мюце подання документе для учаеп у конкурс!:
документа приймаються протягом 30 дшв з дня публшацп об’яви з 06 .02.2020
по 06 .03.2020 включно (з 9.00 год. до 13.00 год., з 13.45 год. до 18.00 год.;
вихщш дш - субота, недшя) за адресою: 61002, м. Харюв, вул. Сумська, 64,
6 поверх, к. 225.
5. Дата та мюце початку конкурсного
додатково, вщповщно до Положения.

вщбору буде

повщомлено

Складов! конкурсного вщбору:
- 1 етап - перев1рка на знания законодавства Укра'ши у сфер! загально!'
середньо'! осв!ти;
- II етап - nepeeipKa профес!йних компетентностей, що в!дбуваеться
шляхом письмового вир!шення ситуацшного завдання;
- III етап - публ1чна та в1дкрита презентац!я державною мовою
перспективного плану розвитку закладу загально'! середньо'! осв!ти, а також
надання вщповщей на запитання члешв конкурсно! KOMici! щодо проведено!
презентацп.
6. Додаткову !нформац1ю з питань проведения конкурсу можна отримати:
Вщдш
кадрово! робота
Департаменту
осв!ти,
тел.
(057) 725 25 02,
E-mail: leonova.an@ukr.net
Претендент на вакантну посаду мае право вщкликати свою заяву
чи зняти з розгляду конкурсно! KOM ici! свою кандидатуру, повщомивши
про це письмово комюдо.

Додаток 2
до наказу Департаменту освгги
ХарювськоУ MicbKoi ради
ВЩ

czi

№

Передiк питань
на перев1рку знания законодавства УкраУни у сфер1 загальноУ середньоУ освпи
(закошв Укра'ши «Про осв1ту», «Про загальну середню освпу»,
шших нормативно-правових акпв у сфер1 загальноУ середньоУ освпи, КонцепщУ
реал1защУ державноУ полпики у сфер1 реформування загальноУ середньоУ освпи
«Нова украУнська школа» на перюд до 2029 року)
1. Види освпи.
2. PiBHi осв1ти.
3. Форми здобуття ocBira.
4. Громадське самоврядування в заклад1 освпи.
5. Оргашзацшно-правовий статус заклад1в освпи.
6. Автоном1я закладу ocbith.
7. Стандарта освпи.
8. Прозор1сть та шформацшна вщкритшть закладу освгги.
9. Атестащя педагопчних пращвниюв.
10. Обов'язки педагопчних прац1вник1в.
11. Органи управлшня у сфер1 освпи.
12. Система забезпечення якосп освпи.
13. Громадська акредитащя закладу освпи.
14. Штатш розписи комунальних заклад1в загальноУ середньоУ ocbith.
15. Лщензування освпньоУ д1яльност1.
16. Зовн1шне незалежне ощнювання.
17. Порядок зарахування, в1драхування та переведения учшв до комунальних
заклад1в осв1ти для здобуття повноУ загальноУ середньоУ освпи.
18. Порядок ведения облшу дней шюльного в1ку та учн1в.
19. Оргашзащя харчування учн1в (вихованщв) у закладах загальноУ середньоУ
освпи.
20. Вимоги до складання меню-розкладу.
21. Перелш категорш дней, яю потребують особливоУ соц1ально'У уваги
та шдтримки i мають право на оздоровления та вщпочинок за рахунок копш в
державного чи мюцевих бюджет1в.
2 2 .1ндив1дуальна форма навчання в закладах загальноУ середньоУ ocbith.
23. Порядок розсл1дування нещасних випадюв, яю сталися п1д час освпнього
процесу в закладах осв1ти.
24. Правовий статус дитини.
25. Основш положения про права дитини.
26. Hobi державш стандарта загальноУ середньоУ освпи.
27. Напрями проведения реформи загальноУ середньоУ освпи.
28. Засади педагопки НовоУ украУнськоУ школи.
29. Ключов1 компетентное^ НовоУ украУнськоУ школи.
30. Цикли початковоУ осв1ти.
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31. Профшьна школа.
32. Випускник Ново!' украшсько '1 школи.
33. Реформування системи державного фшансування загально '1 середньо '1 осв1ти.
3 4 .1ндивщуальна програма розвитку дитини з особливими о с в т п м и потребами.
3 5 .1нклюзивне навчання.
36. Державна шдсумкова атестац1я (у тому числ1 д1тей з особливими освшпми
потребами).

Додаток 3
до наказу Департаменту освгги
Харювсько'1 MicbKoi' ради
В Щ Л Г £?г

J^O

/[ ?

ЗРАЗОК
ситуацшного завдання
У колектив1 працюе педагог, який провокуе постшш конфлштш
ситуаци, пов'язаш з виконанням робота.
Як1, на Вашу думку, повинш бута при цьому ди кер1вника?

