
Протокол №5
засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу 

на посаду керівника Йосипівського загальноосвітнього навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» 

Самгородоцької сільської ради Вінницької області

с.Самгородок 10.06.2021 р.

ПРИСУТНІ (5 осіб):
Голова комісії - Марковський Олександр Сергійович, заступник голови 
Самгородоцької сільської ради.

Заступник голови комісії - Бабкіна Ольга Олександрівна, експерт у сфері 
загальної середньої освіти.

*

Члени комісії:
Тупчій Ольга Іванівна -  голова профспілки Самгородоцької СОППОНУ; 
Лопушан Василь Борисович -  депутат Самгородоцької сільської ради;
Секретар -  Черешнюк Світлана Михайлівна -  депутат Самгородоцької 
сільської ради.

ВІДСУТНІ (1 особа): представник Державної служби якості освіти.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проведення конкурсного випробування на посаду керівника 
Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Самгородоцької 
сільської ради Вінницької області.

2. Про підведення підсумків та визначення переможця конкурсу на посаду 
керівника Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» 
Самгородоцької сільської ради Вінницької області.

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Марковського О.С., який ознайомив 
присутніх з процедурою проведення конкурсу на посаду керівника 
Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Самгородоцької 
сільської ради Вінницької області.
Повідомив, що до конкурсу допущено кандидата на посаду керівника Сайка 
Анатолія Дмитровича, директора Йосипівського загальноосвітнього навчально-



виховного комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок», та запропонував 
перейти до виконання конкурсних завдань.

ВИСТУПИЛИ:
1. Черешнюк С.М., секретар конкурсної комісії, яка ознайомила присутніх з 

критеріями оцінювання тестової перевірки на знання законодавства у 
сфері освіти, перевірки професійних компетентностей (вирішення 
ситуаційного завдання) та презентації перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти. Зазначила, що результати 
конкурсного відбору фіксуватимуться у відомостях про результати.

УХВАЛИЛИ:
1.Провести конкурсне випробування на посаду керівника Йосипівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів 
«Школа-дитячий садок» *

Ухвалу прийнято одноголосно.
%

2.СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Марковського О.С.,який повідомив, 
що за результатами тестування кандидат на посаду Сайко А.Д. отримав 25 балів 
(бали зафіксовано у відомості про результати тестування), тому був допущений 
до наступного етапу, а саме перевірки професійних компетентностей шляхом 
письмового виконання ситуаційного завдання, за виконання якого отримав 8,8 
бала. Також Сайко А.Д. презентував перспективний план розвитку закладу 
загальної середньої освіти та відповідав на питання членів конкурсної комісії. 
Зазначив, що публічна та відкрита презентація перспективного розвитку 
закладу освіти тривала 18хв, згідно із затвердженим у Положенні порядком. 
Результат -  10 балів.

ВИСТУПИЛИ:
1. Бабкіна О.О., заступник голови конкурсної комісії, яка повідомила, що 

відеозапис відкритої та публічної презентації перспективного плану 
розвитку Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» буде 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Самгородоцької сільської ради.

2. Черешнюк С.М., секретар конкурсної комісії, яка повідомила, що 
визначення остаточного результату здійснюється у балах, які 
визначаються, як сума балів за тестові бали та середнє арифметичне 
значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. Підсумковий 
рейтинг кандидата визначається шляхом додавання балів за кожен етап 
конкурсу.



Повідомила, що загальний результат Сайка А.Д., кандидата на 
посаду керівника Йосипівського загальноосвітнього навчально-виховного 
комплексу І-ІИ ступенів «Школа-дитячий садок», становить 43,8 балів.

УХВАЛИЛИ:
1. За результатами конкурсних випробувань визнати Сайка Анатолія 

Дмитровича переможцем конкурсу на посаду керівника Йосипівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів 
«Школа-дитячий садок» Самгородоцької сільської ради Вінницької 
області.

2. Рекомендувати Лановику Сергію Яковичу, голові Самгородоцької 
сільської ради, Сайка Анатолія Дмитровича для призначення 
директором Йосипівського загальноосвітнього навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Самгородоцької 
сільської ради Вінницької області.

3. Оприлюднити результати конкурсу на посаду керівника Йосипівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів 
«Школа-дитячий садок» Самгородоцької сільської ради Вінницької 
області на офіційному веб-сайті Самгородоцької сільської ради 
Вінницької області.

Голова комісії О.С.Марковський

Секретар С.М.Черешнюк

Члени комісії: .Бабкіна

 ̂ О.І.Тупчій

В.Б.Лопушан




