Оголошується конкурс
на заміщення вакантної посади директора
комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинський навчальновиховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей
Шосткинської міської ради Сумської області»
Повне найменування і місцезнаходження закладу освіти
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчальновиховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської
міської ради Сумської області», вул. Свободи, 33, м. Шостка, Сумська обл.,
41100, (05449) 7-25-89.
Найменування посади та умови оплати праці
Директор комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинський
навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей
Шосткинської міської ради Сумської області». Посадовий оклад, надбавки,
доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ», зі змінами та доповненнями. На
момент подання оголошення посадовий оклад складає - 5360 грн.
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти
Керівником закладу загальної середньої освіти може бути призначена
особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра
(спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також
організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.
Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для
участі у конкурсі
Кандидати подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та
відеофіксацію;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра
(спеціаліста);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж
педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть професійні
та/або моральні якості.
Учасники конкурсу подають документи особисто (або через
уповноважену особу за довіреністю)
за адресою: вул.Садовий бульвар, 9,
м.Шостка, Сумська обл. (управління освіти Шосткинської міської ради, кабінет
№8). Документи приймаються впродовж 30 днів з дня оприлюднення
оголошення. Кінцевий термін подання – 10.04.2019 (до 17 15).
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та
тривалість
Інформацію про час та місце проведення конкурсного відбору буде
розміщено на офіційному веб-сайті управління освіти впродовж п’яти робочих
днів від дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі.
Кандидатів, яких допущено до участі в конкурсі буде повідомлено електронною
поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним кандидатом у автобіографії
та/або резюме. Конкурсний відбір проводиться поетапно. Визначення
переможця конкурсу здійснюється за результатами:
- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої
освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом
письмового вирішення ситуаційного завдання;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного
плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей
на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня
його оголошення.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти
особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати
документи для участі у конкурсі – Семенистий Сергій, 7-32-64,
s.upr.shostka@gmail.com
Конкурс проводиться відповідно до «Положення про конкурс на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній
власності територіальної громади», затвердженого рішенням ХХІ сесії VІІ
скликання Шосткинської міської ради від 05.03.2019р.

