
ПРОТОКОЛ №2 
зас1дання конкурсно! ком1Си щодо проведения 

конкурсу на посаду директора Костянтин1всько1 загальноосв1тньо1 школи 1-111 
ступен1в №16 Костянтин1всько1 М1ськ01 ради Донецько! облает! 

26.09.2019 р. 13.00 год. 

М1сце проведения - к.406 буд1вл1 виконкому м1сько1 ради м.Костянтин1вки 

ПРИСУТН1: 7 ос1б 

Коваленко Тетяна Стан1слав1вна - голова ком1сн. 

Зубах1на Св1тлана Володимир1вна - заступник голови ком1с11. 
Барабаш Ольга В1ктор1вна - секретар комки 

ЧЛЕНИ КОМ1С11: 
Севастьянов Д.Ю. 
Картамишева Н.К. 
Шиманська Ю.Ю. 
Омельченко А.О. 

В1ДСУТН1: - 2 особи 
Вовк 1.М. 
Ягмурова 1.1. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проведения письмового тестування, розв'язання ситуац1йних завдань та 
презентац1я перспективного плану роботи закладу. 

2. Визначення переможця конкурсу на зам1щення вакантно! посади 
директора Костянтин1всько1 загальноосв1тньо1 школи 1-111 ступен1в №16. 

3 першого питания слухали: 
Голову конкурсно! ком1с1Т Коваленко Т.С., яка констатувала, що на зас1данн1 
присути! ВС! члени ком1с1Т, кр1м Вовк 1.М. та ЯгмуровоУ 1.1. Пов1домила, що на 
першому зас1данн1 ком1с11 були допущен! до конкурсу документи Потримай 
Тетяни Володимир1вни. Ознайомила присути1х з процедурою проведения 
конкурсу на посаду директора. 

ВИР1ШИЛИ 

Розпочати письмове тестування та вир1шення ситуац1йних завдань. 
13.05-14.30 Письмове тестуваиия претендента 

14.30 - 15.30 - Перерва 



15.30 - продовження засщання конкурсно! ком1с11. 

3 першого питания слухали: Коваленко Т.С., яка пов1домила, що кандидатка 
зробили тести, ситуац1йн1 завдання. Запропонувала почати перев1рку тест1в 
Барабащ О.В. та розпочати з озвучування вир1шення ситуац1йного завдання. 
Потримай Т.В. : озвучила свое ситуац1йне завдання . 
В1дпов1ла на запитання Барабащ О.В. Презентувала перспективний план розвитку 
закладу. В1дповщала на запитання Коваленко Т.В. та Барабащ О.В. 

3 другого нитання слухали: Коваленко Т.С., яка про1нформувала, що за 
результатами письмового тестування та розв'язання ситуац1Йного завдання 
претендентка на посаду директора Костянтин1ВСькоТ загальноосв1ТньоТ щколи 1-111 
ступен1в №16 набрали наступи! бали: 

П1Б К1льк1сть бал1в з тестування 
Потримай Тетяна 
Володимир1вна 
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Барабаш О.В. : запропонувала поставити оц1нку «4» за розв'язання 
ситуац1Йного завдання. Проте члени ком1с11 (6 ос1б) проголосували за оц1нку 
«5». 

Коваленко Т.С.: запропонувала розпочати голосування. 
Пщсумки голосування член1в конкурсно! ком1С11 наступи!: 

Результати голосування з визначення переможцем Потримай Т.В. 
К1льк1сть голос1в «за» К1льк1сть голос1в «проти» 
7 0 

ВИР1ШИЛИ: 

Визнати переможцем конкурсу на посаду директора Костянтин1всько1 
загальноосв1тньо1 щколи ЫП ступеня №16 Потримай Тетяну Володимир1вну 

Голова К0М1С11 

Заступник голови К0М1С11 

Члени ком1сп: 

О.В.Барабащ 

Д.Ю. Севастьянов 

Н.К. Картамищева 

А.О.Омельченко 

Ю.Ю,Шиманська 

Т.е. Коваленко 

С.В.Зубах1на 


