
ВИКОНАВ ИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАдИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АдМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ О ВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

Про проведення добору к ндидатур на. . .заміщення вакантних пос Д керІВНИКІВ. . .загальноосвгтніх та ДОШКІьних
навчальних закладів м. К єва у
вересні 2015 року

На виконання Держа ної національної програми «Освіта» (кУкраїна ХХІ
століття», Управління ос ітою), затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 03 листопа а 1993 р. NQ896, міської цільової програми «Освіта
Києва. 2011-2015 р.р.» (н прям «Лідерство у столичній освіті»), затвердженої
рішенням Київської місь ої ради від 25 травня 2011 р. NQ 195/5583, з метою. . . .
широкого залучення амоврядних органів І громади МІста, науковшв,
досвідчених педагогів ст лиці до відбору кандидатур на заміщення вакантних
посад керівників загально світніх та дошкільних навчальних закладів м. Києва

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 16 в ресня по 30 вересня 2015 року добір кандидатур на
заміщення вакантних осад керівників загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів м. К єва, перелік навчальних закладів додається.

2.Затвердити комі ію щодо добору кандидатур на заміщення вакантних
посад керівників загальн освітніх та дошкільних навчальних закладів м. Києва
(надалі - Комісія), що до ається.

3.Комісії:
3.1. забезпечити в тер ін з 16 по 21 вересня 2015 року прийом документів

від претендентів на зам щення вакантних посад керівників ДОШКІЛьнихта
загальноосвітніх навчаль их закладів;

3.2. провести добір к ндидатур на заміщення вакантних посад керівників
загальноосвпніх та до кільних навчальних закладів м. Києва згідно з
Порядком, що додається.

4.Начальникам уп ОСВІТИрайонних в місті Києві державних
адміністрацій:

4.1.Інформувати п дагогічні колективи, батьківську громадськість про
проведення добору кан идатур на заміщення вакантних посад керівників



загальноосвітніх та дошк льних навчальних закладів м. Києва у вересні 2015
року;

4.2. Надати можливість кандидатам на заміщення вакантних посад
керівників загальноосвіт іх та дошкільних навчальних закладів м. Києва
ознайомитися із навчальн ми закладами та зустрітися із членами педагогічних
колективів та батьками уч ів.

5. Ректорові Київськ го університету імені Бориса Грінченка Огнев'юку
В.О. забезпечити умов для роботи Комісії та проведення професійно-.. ..ПСИХОЛОГІчного трентнт для претенденпв на зампцення вакантних посад
керівників загальноосвітн х та дошкільних навчальних закладів м. Києва.

6. Центру інформацій о-комунікаційних технологій Департаменту освіти і
науки, МОЛОДІта спорт (Дзюбі А. М.) розмістити цей наказ на сайті
Департаменту, з метою оз айомлення з ним широкої громадськості.

7. Наказ Департамент освіти і науки, молоді та спорту від 1О липня 2015 р.
NQ628к «Про проведен добору кандидатур на заміщення вакантних посад
керівників загальноосвіт іх та дошкільних навчальних закладів м. Києва у
липні-серпні 2015 році» в аж ати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконан ям цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту О.Фіданян



проведення добо у на заміщення вакантних посад керівників
загальноос ітніх та дошкільних навчальних закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки,
МОЛОДІта спорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

від « І/; » &~ 2015 р. N~<I.3~/C.

ПОРЯДОК

Цей Порядок має на меті перевірити лідерські якості претенденпв на.. . . .заміщення вакантних посад керІВНИКІВзагальноосвпніх та ДОШКІЛьних
навчальних закладів . Києва та рекомендувати районним в місті Києві
державним адмцпстра іям та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
кандидатури для приз ачення на посади.

Враховуючи сти лі терміни для організації та проведення добору
пропонується обмежит ся демонстрацією та перевіркою лідерських якостей
претендентів, надати ожливість кандидатам ознайомитися із навчальними
закладами та презенту ати розроблені ними стратегії розвитку закладів та
показати:

По-перше, здатні ть бачення майбутнього закладу освіти.

По-друге, здатніс ь до командоутворення у навчальному закладі.

По-третє, сприйн ття змін, адаптивність, стресостійкість.

Добір відбудетьс у три етапи.

Після закінчення прийому документів добір кандидатур
розпочинається прес-к нференцією Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту, з метою ро' яснень правил добору кандидатур на заміщення
вакантних посад. Одн часно претенденти знайомляться з членами комісц,
яка за результатами до ору рекомендуватиме Департаменту освіти і науки,
МОЛОДІ та спорту та районним в місті Києві державним адміністраціям. .кандидатури для при начення на посади керІВНИКІВзагальноосвгппх та. .ДОШКІльнихнавчальни закладів,

На першому тапі (22-23 вересня 2015 року) претенденти
запрошуються до Ки' вського університету імені Бориса Грінченка, де



пройдуть навчання-тре інги, пройдуть психологічне електронне тестування
та тестування базових авичок користувача пк.

Перший етап про одиться протягом 2-х днів.

• Комп'ютеризова а ПСИХОЛОГІчна
стандартизованого, вал ДНОГОтесту.

• Написання мотив ційного листа
• Структура мотив ційного листка

День 1.

ОЦІНка за допомогою

Мотиваційний л ст повинен починатися із контактної інформації
претендента (спершу ім 'я, далі адреса, номер телефону, е-таіі, теперішня
посада і місце робот ) у верхньому правому куті. З правого боку також
зазначається дата напи ання мотиваційного листа.

Перша частин
має чІТКОвказувати на яку посаду
про цю ПРОПОЗИЦІю.

Друга частина
включає опис ВМІНЬт кваліфікації претендента, що роблять його найбільш
гпдходящим кандидат м на цю посаду. Зазначені характеристики варто
обгрунтувати, навівши екілька прикладів з попереднього досвіду.

Третя частина
повинна розкривати м тивацію претендента щодо отримання роботи, де він
зазначає, чому він хо е конкретно цю роботу. Аргументовано необхідно
пояснити причини, Щ спонукали обрати навчальний заклад на вакантну
посаду, в якому кандид т претендує.

Обсяг мот ваиійного листа до 350 слів.

. .кандидат претендуєте та звідки ДІзнався

• Індивідуальна
необхідністю ).

онсульташя за результатами ДіаГНОСТИКИ(за

День 2.
• Професійно-пси ологічний тренінг
Мета: оцінка проф сійно-значущих компетенцій кандидатів на заміщення.. . . .вакантних посад кері НИКІв загальноосвпнтх та ДОШКІЛьних навчальних.. .закладів в ДІЯЛЬНОСТІ.
Умови проведення: в групі не більше 20 чоловік. При більшій кількості

кандидатів варто плану ати проведення декількох груп на різний час.
Час проведення для днієї групи - 1,5 години.
Тренери: співробітн ки Науково-дослідної лабораторії культури лідерства

Київського університе імені Бориса Грінченка.
Експерти, що оцінюю ь компетенції: члени комісії та запрошені психологи.
Буде розроблена спеці ьна оціночна форма. r



Підготовлені пр тендентами мотиваційні листи висилаються
електронною поштою а адресу Київського університету імені Бориса
Грінченка (www.is.kug.edu.ua).

На другому етапі 24-25 вересня 2015 року) претендентам надається. . .
МОЖЛИВІСТЬпровести о ин день у тому заклаш ОСВІТИ, де ВОНИ прагнуть
працювати. Їх завдання - самостійно визначитись як провести цей день у
начальному закладі. Нас упного дня претендент виходить на збори трудового
колективу навчального закладу, де презентує себе, показує своє бачення
розвитку закладу.

На цьому етапі п ревіряється здатність до аналізу діяльності, ВМ1Ння
спілкуватися з працівн ками, захопити їх своїми поглядами, повести за
собою, вміння розподіл ти ролі у колективі, вміння «подати себе» тощо. А
також здатність адаптув ти свої погляди: «- Я пропоную ... »; «- Я готовий
зробити ... »; «- Я гот вий взяти відповідальність ... » щодо розвитку
конкретного закладу о

На третьому ета претенденти презентують комісії, представникам
районних в місті Києві ержавних адміністрацій, педагогічним колективам,
представникам самовр дних органів та громади міста Києва, органів
управління освіти с ій виступ з концепцією діяльності та розвитку
навчального закладу (д 7 - ми хвилин).

Рішення прийма ться колегіально більшістю голосів. Кожен член
комісії має право висл вити свою особливу думку щодо того, чи іншого
претендента. Рекомен ації щодо відібраних кандидатур подаються
директорові Департаме ту освіти і науки, молоді та спорту та головам
районних в місті Києві ержавних адміністрацій для прийняття рішення про
призначення на посаду ерівника навчального закладу.

ВИМОГИ ДО ПР ТЕНДЕНТІВ:
Повна вища пед гогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«спеціаліст», «магіст », наявність менеджерської підготовки, стаж
педагогічної роботи е менше 5 років, здатність до саморозвитку та
самовдосконалення, во одіння ІКТ та іноземними мовами ( при відповідній
спеціалізації навчально о закладу).

Документи: біо афічна довідка, копія документу про ОСВ1ту
претенденти подають о 21 вересня 2015 року до Департаменту освіти і
науки, МОЛОДІта спорт (бульвар Т.Шевченка, 3, каб.412, довідки за тел.
279-25-49; 279-17-45).

ДиректорДепарт менту О.Фіданян



. .. .загальноосвт Н1хта дошюльних навчальних заклашв,
в яких буде п оведено добір кандидатур на заміщення

Додаток
До наказу Департаменту освіти і
науки, МОЛОДІ та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
від «d.!L__» вересня 2015 року
N2 131)!'

Перелік

голосіївсы~ийй район:
1. Дошкільний навчал ний заклад
2. Дошкільний навчал ний заклад
3. Дошкільний навчал

. .
акантних посад корівників

Деснянський район:
1. Дошкільний навчал ний заклад (ясла-садок) N2 170 комбінованого типу;
2. Спеціалізована шко а І-ІІІ ступенів N2 307 з поглибленим вивченням

природничих наук.

N2371;
N2642;
N273.

Дніпровський район:
1. Середня загальноос ітня школа І-ІІІ ступенів N2 224;

Печерський район:
г.Дошкільний навч ьний заклад N2 241.

Подільський район:
1. Загальноосвітній нвчальний заклад «Санагорна школа-інтернатN2 19».

СВЯТОШИНСЬІ'ИЙ район:
1. Спеціалізована аві ційно-технологічна школа N2 203;
2. Середня загальноо вітня школа N2 162.

шевченківсы~ийй район:
1. Дошкільний навча ьний заклад (ясла-садок) N2 130;
2. Дошкільний навча ьний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу

(спеціальний) N2 1 4.

Директор Департаменту О.Фіданян


