
 

Протокол №4 

засідання конкурсної комісії з проведення виборів директора 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

25.01.2019 

 

 Присутні:    Горват Л.І. – голова комісії, 

                       Гриник Л.І. – секретар комісії. 

 

Члени комісії: Бардашевський Р.Я., 

   Драбчук О.Т., 

   Бублінський В.В., 

   Микитин О.Й., 

   Бронецька О.О., 

   Каспрук С.В.,  

   Нагірняк І.Б., 

   Цимбаліста О.Г.,  

   Шевцова Н.В., 

  Ляшеник І.І., 

  Кадай М.С. 

 

Запрошені:    Кицела Н.Ю.- заступник міського голови, 

 

Томин І.С.  - начальник відділу освіти й науки. 

  

Порядок денний 

1. Ознайомлення членів комісії та конкурсантів з етапами проведення конкурсу, 

процедурою підведення підсумків конкурсного випробування, визначення переможця 

конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

2.  Проведення конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

 

3.  Підведення підсумків І та ІІ етапів конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №3. 

 

4.  Оголошення переможця конкурсу на посаду директора  Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3. 

Слухали: 

1.   Горват Л.І. ознайомив членів комісії та конкурсантів з етапами проведення конкурсу, 

процедурою підведення підсумків конкурсного випробування, визначення переможця 

конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

2. Проведення перевірки знань законодавства і вирішення ситуаційного завдання. 

 

Перед початком випробування член комісії Каспрук С.В. із п’яти варіантів тестових 

завдань витягнула шляхом випадкового вибору варіант №5, із десяти варіантів 

ситуаційних завдань витягнула завдання №10. 

 



Виконання завдань конкурсанти Королишин Т.М., Піцун Л.В. розпочали о 10 год 20 хв, 

закінчили о 11 год 00хв. 

  

3.  Перевірка та підведення підсумків І етапу конкурсу на посаду директора Бурштинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

Перевірку відповідей тестових завдань здійснили за допомогою ключа, який був наданий 

Бурштинським відділом  освіти й науки.  

В результаті перевірки відповідей тестового завдання Королишин Т.М. набрала - 19 балів, 

Піцун Л.В. – 10 балів. 

Результати оцінювання відповіді на ситуаційне завдання за пропозицією Бронецької О.О. 

вирішили підвести після проведення ІІ етапу конкурсу: презентації перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти. 

4.  Проведення ІІ етапу конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3. 

1)  О 13 год 00 хв присутні 14 членів комісії. Рик В.Л. прийняв участь у роботі комісії під 

час презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти  та її 

оцінюванні. 

2)  Розглянули заяву Піцун Л.В. про причини допущення помилки при занесенні 

відповідей в бланк, при складанні тестового завдання. 

В ході обговорення  Піцун Л.В. відкликала свою заяву. 

3)  Горват Л.І. запропонував о 13 год 10 хв оголосити перерву на 20 хв, в зв’язку з тим, що 

виникли проблеми з організацією віодеофіксації ІІ етапу конкурсу. 

Голосування: 14 членів комісії «ЗА» 

Рішення: оголосити технічну перерву до 13 год 31 хв. 

4)  О 13 год 31 хв комісія продовжила свою роботу. 

Першою презентувала свій перспективний план розвитку закладу загальної середньої 

освіти Королишин Т.М. та відповіла на запитання членів комісії. 

Другою презентувала план розвитку закладу середньої освіти Піцун Л.В. та відповіла на 

запитання членів комісії.  

5. Підведення підсумків І та ІІ етапів конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №3. 

Після презентації конкурсантами плану перспективного розвитку закладу загальної 

середньої освіти члени [l1]  комісії оцінили її згідно затверджених критеріїв. 

Під час підведення підсумків оцінювання, члени комісії виявили, що в одному із бюлетнів 

один із членів комісії поставив бали та риски. 

Даний бланк оцінювання голова комісії запропонував визнати недійсним. 



 

Голосування: 10 членів комісії «ЗА», 

                         2 члени комісії «ПРОТИ», 

                         2 члени комісії «УТРИМАЛИСЬ» 

Рішення: з 13 бюлетнів оцінювання результатів конкурсу І етапу вважати 1 недійсним, 

при підрахунку враховувати результати 12 бюлетнів за ситуаційне завдання,та з 14 

бюлетнів за оцінювання презентації плану перспективного розвитку закладу загальної 

середньої освіти вважати 1 бюлетень недійсним, при підрахунку враховувати результати 

13 бюлетнів.  

В результаті підрахунку результатів оцінювання ситуаційного завдання Королишин Т.М. 

отримала 10 балів, Піцун Л.В. отримала 5,33 балів. 

При підведенні підсумків конкурсу на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3 

Королишин Т.М.:        І етап – 29 балів,  

                            ІІ етап – 6,69 балів, 

 

Піцун Л.В.:                    І етап – 15,33 балів, 

                             ІІ етап -  5,62 балів. 

 

В результаті підрахунку балів за два етапи конкурсу:  

 Королишин Т.М.        отримала      35,69 балів,   

 Піцун Л.В.                   отримала      20,95 балів. 

  

Рішення: 

1. Оголосити переможцем конкурсу Королишин Т.М. та рекомендувати її на призначення 

директором  Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

2.  Міському відділу освіти та науки надати звільнення на 24.01.2019 за основним місцем 

роботи секретарю комісії Гриник Л.І. для написання протоколу засідання комісії від 

23.01.2019. 

3. Заступнику міського голови Кицелі Н.Ю. підготувати проект рішення міської ради про 

призначення керівника  Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів за результатами конкурсного 

відбору. 

4. Контроль за виконанням рішення конкурсної комісії залишити за головою комісії 

Горват Л.І. 

  

  

 


