
П'ядицька сільська рада 

Протокол № 02 

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад директора 

Турківського ліцею 

с. П'ядики 16.06.2021 р. 

Присутні: 6 осіб (4 - офлайн, 2 - онлайн) 

Порядок денний 

1. Реєстрація присутніх, права та обов'язки під час проведення тестування і 

розв'язування ситуаційних завдань. 

2. Проведения І етапу конкурсного відбору та допуск (недопуск) до II етапу 

конкурсу на посаду директора Турківського ліцею П'ядицької сільської ради: 

- перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», та 

інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти; 

- перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання 

ситуаційного завдання. 

3. Про визначення дати і часу проведення публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 

1. Слухали: 

Томенчука О. В., голову конкурсної комісії, який озвучив, що на конкурс 

з'явився претендент на вакантну посаду Альберт У. М., ознайомив із правами 

та обов'язками під час проведення тестування і розв'язування ситуаційних 

завдань. 

Вирішили: 

Інформацію взяти до відома. 

За - 6, проти - 0, утримались - 0. 

2. Слухали: 

Томенчука О. В., голову комісії, який повідомив, що за результатами перевірки, 

а саме: письмове тестування на знання законодавства у сфері загальної 

середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», та інших нормативно-правових актів у сфері загальної 

середньої освіти кандидат на посаду директора Турківського ліцею П'ядицької 

сільської ради набрала відповідну кількість балів: 

Альберт Уляна Миколаївна - 19,5 із 20 балів. 

За результатами перевірки професійних компетентностей шляхом письмового 

виконання ситуаційного завдання кандидат набрав середній бал - 4 бали. 

В підсумку набрано таку загальну кількість балів - 23,5 із 25 балів. 

Вирішили: 

Допустити до наступного етапу конкурсу Альберт Уляну Миколаївну. 



За - 6, проти - 0, утримались - 0. 

3. Слухали: 

Томенчука О. В., який запропонував дату проведення II етапу конкурсу -

22.06.2021 р. о 15.00 год, тривалість публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти до 15 хв, в 

залі засідань П'ядицької сільської ради. 

Вирішили: 

Дата проведення II етапу конкурсу - 22.06.2021 р. о 15.00 год. 

За - 6, проти - 0, утримались - 0. 


