
                                                                                                  додаток 

         до наказу № 157-осн. 

         від 25.06.2020 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про конкурсний відбір на заміщення посади 

директора Рівненської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Рівненської міської ради 

дата 26 червня 2020 року 

 

 Відповідно до Положення про конкурс на посади директорів комунальних 

закладів загальної середньої освіти Рівненської міської ради, затвердженого 

наказом Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

09.06.2020. №135, з метою публічного і прозорого обрання та призначення на 

посаду директора закладу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Рівненської 

міської ради Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради 

оголошує конкурс 

Юридична адреса закладу загальної середньої освіти: 33018, місто Рівне, вилиця 

Данила Галицького, 14а 

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі з 27 червня по 18 

липня 2020 року 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора: 

- громадянство України; 

- вища освіта ступеня  не нижче магістра (спеціаліста); 

- стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років; 

- організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків. 

 Посадовий оклад становить 7422 грн. 

 Етапи конкурсного відбору: 

- іспит з перевірки на знання законодавства України у сфері загальної 

середньої освіти, зокрема законів України “Про освіту”, “Про повну 

загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у сфері 

загальної середньої освіти, шляхом проходження комп’ютерного чи 

письмово тестування, а також  перевірки професійної компетентності 

шляхом письмового виконання ситуаційного завдання; 

- публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану 

розвитку Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Рівненської міської ради. 

 Документи для участі у конкурсі: 

 - заява про участь у конкурсі, згода на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”; 

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

 - копія паспорта громадянина України або ID-картки; 

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

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

 - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 



 - копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

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

подання (крім приватних, корпоративних закладів освіти); 

 - довідка про відсутність судимості (дата видачі не більше 20 календарних 

днів); 

 - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду (затвердженої форми); 

 - мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

 - особовий листок з обліку кадрів затвердженої форми, фото розміром 3х44; 

 - копія військового квитка (посвідчення) для військовозобов’язаних; 

 Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні 

та/або моральні якості. 

 Оригінали документів мати при собі. 

 Документи подаються у відділ кадрів Управління освіти Виконавчого 

комітету Рівненської міської ради за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 30, 

кабінет №25. Уповноважена особа на прийняття документів – начальник відділу 

кадрів Управління освіти Палей Ольга Григорівна. 

 За додатковою інформацією звертатись за номером телефону: 636085. 

 


