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Оголошення

Відділ освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області оголошує
конкурс на посаду директора ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 14 І-ІІІ СТУПЕНІВ МІСТА
ІЗМАЇЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Місце знаходження закладу освіти:

Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Нижньо-Садова,5-А

Умови оплати праці директора:

-

посадовий оклад(ставка заробітної плати) – 8010 грн.

-

надбавка за вислугу років(відповідно до чинного законодавства);

щорічна грошова винагорода у розмірі до одного посадового окладу(ставки
заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки
заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

надбавка за престижність праці в граничному розмірі 30% посадового окладу на
весь обсяг навчального навантаження;
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надбавка за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 % посадового
окладу.

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі:

громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища освіта на рівні
спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні
якості, організаторські здібності та стан фізичного і психічного здоров’я, що не
перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:

-заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-автобіогафія та/або резюме;

-копія паспорту громадянина України;

-копія документів про вищу освіту з відповідним додатком;

-копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної
(науково-педагогічної) роботи;
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-мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-довідка про стан здоров´я (форма 086/0) або медична книжка з висновком комісії про
стан
здоров´я;

-довідка про відсутність судимості;

-копія військового квитка (для військовозобов'язаних).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи,
професійного рівня, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, репутації
(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів з 14 квітня 2021 року по 13 травня 2021 року включно.

Зазначені документи подаються до конкурсної комісії, яка буде працювати у відділі
освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області (каб.413,
пр.Суворова, 62, м.Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область).

Етапи конкурсного відбору:

-письмова перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої
освіти;

-перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення
ситуаційного завдання;
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-проведення кандидатом публічної та відкритої презентації державною мовою
перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на
запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації .

З питань додаткової інформації про проведення конкурсу звертатись до секретаря
конкурсної комісії, фахівця відділу освіти Постяк Лілії Василівни (телефон:
(04841)2-17-81, адреса електронної пошти: goroo 07 @ ukr . net )
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