Відділ освіти Марганецької міської ради
оголошує конкурс на заміщення

вакантної посади дирекгора

Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів
№ 9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської
ради Дніпропетровської області.
Найменування
і місце
знаходження
закладу: Марганецька
спеціалізована загальноосвітня школа 1-ІII ступенів № 9 з поглибленим
вивченням окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської
області; м. Марганець, Ювілейний квартал, буд. 16
Найменування посади та умови оплати: директор, посадовий оклад 6079 грн., передбачається доплата за педагогічний стаж згідно з чинним
законодавством.
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону
України «Про загальну середню освіту»:
- громадянство України;
- вища освіта ступеня не нижче магістра;
- стаж педагогічної діяльності не менше 3 років;
- організаторські здібності;
- фізичний та психічний стан не повинен перешкоджати виконанню
професійних обов’язків.
Перелік документів, які надаються для участі у конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
2. Автобіографія або резюме (за вибором учасника конкурсу).
3. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджус громадянство
України.
4. Копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста).
5. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж
педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання.
6. Довідка про відсутність судимості.
7. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.
8. Будь-які інші документи, які, на думку претендента, підтверджують його
професійні та моральні якості.
9. Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти
(надасться за бажанням учасника конкурсу).
Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі: 23 листопада
2018 року.

Місце подання документів для участі в конкурсі: Відділ освіти
Марганецької міської ради, II поверх, кабінет головного спеціаліста відділу
освіти; м. Марганець, віл. Дніпровська, буд. 13А
Дата та місце початку конкурсного відбору: 11 грудня 2018 року, мала
зала виконавчого комітету Марганецької міської ради.
Складові та тривалість конкурсного відбору:
- письмове вирішення ситуаційного завдання (не більше 30 хв.);
- письмове тестування відкритої форми на знання законодавства України у
сфері загальної середньої освіти (Закони України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту». Концепція реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа») ( не
більше 60 хв.);
- публічна презентація перспективного плану розвитку Марганецької
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим
вивченням окремих предметів (не більше 15 хв.);
- надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної
презентації ( до 20 хв.).
Контакгна особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс
та приймати документи для участі в конкурсі: Бистра Альона Вікторівна,
головний спеціаліст відділу освіти, тел. +380660542443, адреса електронної
пошти: Ьізігаіа09@£гпаі1.сопі

