
ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА  

КОНОТОПСЬКОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №5  

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 Конотопська міська рада Сумської області оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади директора Конотопської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської ради Сумської області. 

 Найменування закладу: Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 Конотопської міської ради Сумської області. 

 Найменування посади та умови оплати праці: директор Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської ради Сумської 

області. 

 Оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти 

України №102 від 15.04.1993 «Про затвердження інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти», наказу Міністерства освіти і 

науки України №557 від 26.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ». 

 Місцезнаходження закладу: місто Конотоп, вулиця Короленка, 6 

 Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу: громадянство України, 

володіння державною мовою, вища освіта не нижче магістра, стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські 

здібності, стан психічного та фізичного здоров’я.  

 Перелік документів, які необхідно подати до участі в конкурсі: 

 - заяву про участь в конкурсі; 

 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних»; 

 - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

 - копію паспорта громадянина України; 

 - копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра;  

 - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

 - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 

подання; 

 - довідку про відсутність судимості; 

 - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду; 

 - мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

 Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні 

та/або моральні якості. 

 Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з 

довіреністю особою). 

 Дата початку приймання документів для участі в конкурсі: 
23.04.2021. 



 Кінцевий строк приймання документів для участі в конкурсі: 

21.05.2021. 

 Адреса приймання документів для участі в конкурсі: м.Конотоп, 

пр.Миру, 8, каб.306 (уповноважена особа Максименко Юлія). 

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:  

Тел.: 6 63 30, e-mail: org-konotop@ukr.net  

 Дата та етапи проведення конкурсу: 

 10.00 08.06.2021 перевірки знання законодавства у сфері загальної 

середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у 

сфері загальної середньої освіти; 

12.00 08.06.2021  перевірки професійних компетентностей шляхом 

письмового виконання ситуаційного завдання; 

13.00  08.06.2021   публічної та відкритої презентації державною мовою 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також 

надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту 

конкурсного випробування. 

 Місце проведення конкурсу: 41600, Сумська область, місто Конотоп, 

проспект. Миру, 8, малий зал засідань міської ради. 

   

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

