
ПРОТОКОЛ № З 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 
на заміщення вакантної посади керівника 

Павлоградського міського ліцею 

11 вересня 2018 року 

м. Павлоград 

Присутні: 

Додаток реєстраційний лист 

Черга денна: 
\ . Презентація перспективного плану розвитку закладу кандидатів на посаду керівника 
закладу освіти. 

2. Оцінювання комісією презентації. 

3. Підведення підсумків 
Обговорення щодо визначення кандидата переможцем конкурсу. 

1. Презентація перспективного плану розвитку закладу кандидатом Авдоніною І.В. 
Шуліка О.О. 
Зазначила, що в презентації задіяні всі складові. 
Питання до кандидата: 
- Назвіть 5 особистостей яких би Ви хотіли запросити до спілкування з учнями в 

рамках проекту "Живі книги"? 
- Яка головна складова для іміджу Павлоградського міського ліцею? 
- Чому буде присвячена грантова направленість? 
Уманська Т.О. 
Питання до кандидата: 
- Чи планується захист дисертацій серед педагогів? 
- Як планується навчання дітей в сім'ях, де немає змоги матеріально оплатити 

навчання в ліцеї, але дитина має добрі результати? 
Галух В.М. 
- Як будуть розділені функції дорадчих органів закладу? 
Горова Г.В. 
- Чи маєте Ви досвід написання грантових проектів? 

2. Оцінювання комісією презентації кандидата Авдоніної Ірини Вікторівни: 
- за результатами презентації набрала - _8,3_ балів. 



3. Презентація перспективного плану розвитку закладу кандидатом Бойко Г.П. 
Шуліка О.О. 
Зазначила, що в презентації кандидата відзначені як сильні, так і слабкі сторони 
Павлоградського міського ліцею. 
Питання до кандидата: 

- Яке додаткове фінансування Павлоградського міського ліцею Ви плануєте? 
- Яка саме зона відпочинку для ліцеїстів буде улаштована? 
- Які спільні справи Ви будете впроваджувати для психологічного комфорт)/ 

колективу? 
Дем'яиенко І.В. 
Питання до кандидата: 
- Як Ви налагодите роботу по викладанню спецкурсів? 
Галух В.М. 
- Що Ви плануєте через 3 роки, щоб бути конкурентноспроможними? 
- Який відсоток педколективу буде згоден перевтілювати заклад власними силами? 
Уманська Т.О. 
- Чим ліцеїсти повинні відрізнятися від учнів закладів загальної середньої освіти? 
- Як Ви плануєте підвищувати кваліфікаційний рівень вчителів? 
- Як часто повинен керівник звітувати про фінансову-господарську діяльність 

закладу перед громадою? 

4. Оцінювання комісією презентації кандидата Бойко Ганни Павлівни: 
- за результатами презентації набрала - _8,8_ балів. 

5. Презентація перспективного плану розвитку закладу кандидатом Котенко Ю.Г. 
Шуліка О.О. 
Відзначила ґрунтовність та сучасність презентації. 
Питання до кандидата: 
- Що потрібно зробити для збільшення контингенту учнів у закладі? 
- Які Ваші методи роботи щодо мотивації до педагогів? 
Ващенко Л.Л. 
- Ви готові до кардинальних змін, чи будете спиратися на досвід попереднього 
керівника та досвід закладу? 
6. Оцінювання комісією презентації кандидата Котенко Юлії Григорівни: 
- за результатами презентації набрала - _9,0_ балів. 

7. Підведення підсумків. 
Обговорення щодо визначення переможцем конкурсу кандидата, який набрав 

найбільшу кількість балів. 

Голосували щодо визначення Котенко Ю.Г. переможцем конкурсу: 

«за» - 12 
«проти» - __0_ 

«утримались» - _ 0__ 



Вирішили: рекомендувати відділу освіти, Павлоградської міської ради 
призначити с ґ О М - ' и ? Ь О М ' і І і ^ Ш / на посаду 
керівника Павлоградського міського ліцею. (/ 

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії: 

Шуліка О. О. 

Дем'яненко І.В 

Ващенко Л.Л. 

Галух В.М. 

Пивоварова Ю.М. 

Уманська Т.О. 

Старченко Н.1. 

Горова Г.В. 

Холодова Л.Г. 

Третяк Г.В. 

Волошина Т.І. 

Кутова Н.В. 


