Оголошення про проведення
конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної та загальної середньої
освіти міста Києва
Найменування і
місцезнаходження
закладу освіти

Голосіївський район
1. Заклад дошкільної освіти № 106
(просп. Науки, 65);
2. Дошкільний навчальний заклад № 328
(вул. Бурмістенка, 5);
3. Дошкільний навчальний заклад № 640
(вул. Якубовського, 1);
4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови № 15
(вул. Васильківська, 12А);
5. Школа І-ІІІ ступенів № 37 міста Києва
(вул. Антоновича, 130/17);
6. Еколого-природничий ліцей № 116
(Сільськогосподарський провулок, 2);
7. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням української мови та літератури № 260
(вул. Маршала Якубовського, 7Б);
8. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням української мови № 273
(вул. Набережно-Корчуватська, 94А);
9. Спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7
(вул. Заболотного, 14Б)
Дарницький район
1. Дошкільний навчальний заклад № 248
(вул. Тростянецька, 8А).
Дніпровський район
1. Середня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42
(вул. Хорольська, 19; вул. Гродненська, 11А).
Оболонський район
1. Школа І-ІІІ ступенів № 29
(вул. Петра Калнишевського, 3А).
Печерський район
1. Дошкільний навчальний заклад № 48
(вул. Анрі Барбюса, 5А).
Подільський район
1. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
«Спеціалізована школа № 3 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій»
(просп. Правди, 84).

Солом’янський район
1. Заклад дошкільної освіти № 478
(вул. Семенівська, 5).
Шевченківський район
1. Школа І-ІІІ ступенів № 25
(вул. Володимирська, 1);
2. Школа І-ІІІ ступенів № 163 імені М.Кирпаноса
(вул. Януша Корчака, 30).
Посадовий оклад директора закладу дошкільної освіти
Найменування
посади та умови встановлюється відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005
№ 557 (14-16 тарифний розряд).
праці
Посадовий оклад директора закладу загальної
середньої освіти встановлюється відповідно до наказу
МОНУ від 26.09.2005 № 557 (14-18 тарифний розряд).
Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно
контракту відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.08.2002 р. № 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»; постанови
Кабінету Міністрів України від 19.05.1999
№ 859 р.
«Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності та
об'єднань державних підприємств»; наказу МОНУ від
26.09.2005 № 557 р. «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні
вимоги
до
претендентів
на
посаду
керівника
закладу освіти

Перелік документів,
які
необхідно
подати
для
участі
у
конкурсному
відборі, та строк їх
подання

1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути
особа, яка є громадянином України, має вищу освіту
ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не
менше трьох років, а також організаторські здібності,
фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню
професійних обов’язків.
2. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа,
яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче
ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як
три роки, а також організаторські здібності, фізичний і
психічний стан якої не перешкоджає виконанню
професійних обов'язків.
Особа, яка претендує на зайняття вакантної
посади керівника закладу освіти особисто подає такі
документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних»;
2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника

конкурсу);
3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
4) копія документа про вищу освіти не нижче ступеня
магістра (спеціаліста) (для ЗЗСО), не нижче ступеня
бакалавра (для ЗДО);
5) копію трудової книжки чи інших документів, що
підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох
років на момент їх подання;
6) довідку про відсутність судимості;
7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа
може
подати
інші
документи,
які
підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Зазначені документи подіються особисто (або подає
уповноважена особа згідно з довіреністю особисто).
Уповноважена особа приймає документи за описом,
копію якого надає особі, яка їх подає.
Документи приймаються з 15 липня 2019 року по 08
серпня 2019 року щодня з 9.00 год. до 17.00 год., обідня
перерва з 10.00 до 13.45 год. за адресою: бул. Т. Шевченка,
3, м. Київ, каб. 412.
Ознайомлення
кандидатів
закладом освіти

Ознайомлення кандидатів із закладом дошкільної та
із загальної середньої освіти, його трудовим колективом та
представниками батьківського самоврядування.

Етапи проведення
конкурсного
відбору

Прізвище, ім'я, по
батькові,
номер
телефону осіби, яка
здійснює
прийом
документів

Конкурсний відбір проводиться поетапно:
- перевірка на знання законодавства України у сфері
дошкільної, загальної середньої освіти;
- тестування на визначення конкурсною комісією
психологічної готовності претендента до роботи на посаді
керівника закладу освіти;
- публічна та відкрита презентація державною мовою
перспективного плану розвитку закладу дошкільної,
загальної середньої освіти, а також надання відповідей на
запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної
презентації.
Інформація про дату, час та місце проведення етапів
конкурсного відбору буде розміщуватися на сайті
Департаменту освіти і науки додатково.
Калінченко Вікторія Костянтинівна,
тел. 279-17-45
don2017osvuta@gmail.com

