ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора Навчально-виховного
комплексу «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад № 6» Виноградівської районної ради
Закарпатської області
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Навчально-виховний комплекс «Виноградівська
Найменування і
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний
місцезнахонавчальний заклад № 6» Виноградівської районної ради
дження закладу
Закарпатської області
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул.
Першотравнева, 85, код ЄДРПОУ: 26214402.
Основні
напрямки
Найменування
посади та
умови оплати
праці

Зазначені у статуті закладу освіти, що додається нижче.

Директор
Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» від 26 вересня 2005 року № 557,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03
жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та
доповненнями, надбавки та доплати відповідно до
постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ №
78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до
постанови КМУ «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та окремих
галузей бюджетної сфери від ЗО серпня 2002 року
№1298, зі змінами та доповненнями.
Вимоги
Керівником закладу загальної середньої освіти може
до претендента бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє
державною мовою та має вищу світу, не нижче ступеня
магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не
менше трьох років, має високі моральні якості та
організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої
не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на
документів, які обробку персональних даних відповідно до Закону

необхідно
подати для
участі в
конкурсному
відборі
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України "Про захист персональних даних";
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника
конкурсу);
- копію трудової книжки чи інших документів, що
підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше
трьох років на момент їх подання;
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
- копії документів про вищу освіту, не нижче ступеня
магістра (спеціаліста);
- довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- перспективний план обсягом не більше 10 сторінок
друкованого тексту в паперовій та електронній формі.
Кінцевий
Заява із доданими до неї документами від претендентів
термін і місце на участь у
конкурсі приймаються у строк 20
подання
календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на
документів для офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради
участі у
Закарпатської області.
конкурсі
Кінцевий термін прийняття заяв 27 лютого 2020 року до
17:00.
Дата та місце Конкурс відбудеться 4 березня 2020 року о 12.00 годині
початку
в малому залі засідань Виноградівської районної ради
конкурсного Закарпатської області (90300, Закарпатська область,
відбору, його місто Виноградів, площа Миру,5).
складові та
Конкурсний відбір складається з таких етапів:
тривалість
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та
затвердження складу конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання
взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність
установленим законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному
відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його
трудовим колективом та представниками батьківського
самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
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Прізвище та
ім’я, номер
телефону та
адресу
електронної
пошти особи,
яка
уповноважена
надавати
інформацію
про конкурс та
приймати
документи для
участі у
конкурсі

9) оприлюднення результатів конкурсу.
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати
двох місяців з дня його оголошення.
Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється
виконавчим апаратом Виноградівської районної ради
Закарпатської області за адресою: 90300, м. Виноградів,
площа Миру 5, Каб. № 21,
Секретар конкурсної комісії: Лабатій Лариса Петрівна.
Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ
документообігу, звернення громадян та доступу до
публічної інформації) або за електронною адресою:
vin.rajrada@gmail.com

