ПРОТОКОЛ№ з
засідання конкурсної комісії
для проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 7 імені Віктора Пастуха м. Бердичева Житомирської
області
29 листопада 2019 року
Місце проведення: площа Центральна, 1, м. Бердичів, каб. 32
Початок - 10.00
Закінчення - У/, З О
ПРИСУТНІ:
голова комісії: БАСЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, начальник
управління освіти і науки,
члени комісії:
- ПОНОМАРЧУК ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА, головний спеціаліст
управління освіти і науки,
ЛЕВАНДОВСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР
ПАВЛОВИЧ,
депутат
Бердичівської міської ради,
- РИБАК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, депутат Бердичівської міської ради,
- ТОЛОЧКО ІРИНА ЮЛІАШВНА, директор БМГГ № 2,
- ІВАСЮК ВАНДА ГЕНРИХІВНА, директор БМЛ № 15,
- ТОЛКАЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, вчитель англійської мови ЗОШ №
7,
- ПАРЖНИЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, представник від батьків
учнів ЗОШ № 7,
- СТРУШИНСЬКА СНІЖАНА ВАЛЕРІЇВНА, представник від батьків
учнів ЗОШ № 7,
секретар комісії:
ОСАДЧУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, головний
спеціаліст управління освіти і науки.
Конкурсати:
- ЖИВУН ГАННА ОЛЕКСІЇВНА, заступник директора з навчальновиховної роботи ЗОШ № 7,
- КАЛІНСЬКА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, виконуючий обов’язки
директора ЗОШ № 7.
Інші присутні: ЄЖЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, радник міського
голови,
Гуменюк Олександр Сергійович, провідний фахівець з комп’ютерних
технологій централізованої бухгалтерії,
ЗМІ,
Представники громадськості.
Відсутні:
- ПОЛІЩУК АНЖЕЛА МАР’ЯНІВНА.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення III етапу конкурсного відбору на посаду директора
закладу загальної середньої освіти - представлення конкурсантами
публічної презентації проектів розвитку ЗОНІ № 7 на шість років та
визначення результатів.
2. Визначення переможця конкурсу.
СЛУХАЛИ: Басюк Світлану Володимирівну, «Про Порядок денний
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду
директора ЗОНІ № 7»
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний засідання конкурсної комісії
Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0
З першого питання СЛУХАЛИ:
Басюк Світлану, голову комісії, яка ознайомила членів конкурсної
комісії з порядком представлення презентації проекту розвитку ЗОШ №
7. Перед початком засідання конкурсної комісії проведено
жеребкування, яким визначено порядок представлення конкурсантами
своїх програм. Тому, першій надано слово Живун Ганні Олексіївні.
Живун Ганна Олексіївна представила презентацію
Співбесіда.
ВИСТУПИЛИ:
Басюк С., голова комісії, яка оголосила результати представлення
презентації та
співбесіди
(відомість
результатів
презентації
перспективного плану розвитку закладу на шість років та співбесіди
(зведена) додається).
Калінська Алла Володимирівна представила презентацію
Співбесіда.
ВИСТУПИЛИ:
Басюк С., голова комісії, яка оголосила результати представлення
презентації та
співбесіди
(відомість
результатів
презентації
перспективного плану розвитку закладу на шість років та співбесіди
(зведена) додається).
З другого питання СЛУХАЛИ:
Басюк С., голову комісії, про завершення конкурсного відбору та про
підсумки проведення трьох етапів конкурсу за підсумковим рейтингом,
(відомість про результати конкурсного відбору на посаду директора
додається).

ВИРІШИЛИ: Визнати переможцем конкурсу Калінську Аллу
Володимирівну та рекомендувати начальнику управління освіти і науки
призначити її на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 імені Віктора Пастуха м. Бердичева Житомирської області.
Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0
Голова конкурсної комісії
Члени комісії

Секретар комісії:

С. Басюк
Пономарчук
V"-®"- Левандовський
Рибак
. Івасюк
Толочко
Толкач
І. Паржницька
С. Струшинська
Т. Осадчук
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