Додаток
до наказу відділу освіти
від 08 листопада 2021р. № 128
ОГОЛОШЕННЯ
на конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального
закладу «Гопчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області»
Відповідно до наказу відділу освіти Погребищенської міської ради від 08
листопада 2021р. № 128 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади керівника комунального закладу «Гопчицький заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Погребищенської міської ради Вінницького
району Вінницької області», що знаходиться за адресою: с. Гопчиця, вул.
Кооперативна 84А, Вінницький район, Вінницька область, 22223, оголошується
конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу
«Гопчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Погребищенської
міської ради Вінницького району Вінницької області». Строк
подання
документів для участі в конкурсному відборі з 09 листопада 2021 року по
28 листопада 2021 року.
Конкурс на заміщення вакантної посади директора відбудеться 08
грудня 2021 року в приміщенні міської ради.
Вимоги до претендентів на вакантну посаду керівника комунального
закладу «Гопчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області»:
- громадянин України;
- вільно володіє державною мовою;
- має вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста магістра (спеціаліста);
- стаж педагогічної роботи не менше трьох років.
Для участі у конкурсі подають такі документи:
- 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;
- довідка про відсутність судимості (дата видачі не більше 30 календарних
днів);
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду
(затвердженої форми(дата видачі не більше 30 календарних днів);
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або
моральні якості.
Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з
довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.
Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і
науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.
Призначення керівника закладу освіти здійснюється начальником відділу
освіти Погребищенської міської ради строком на шість років, а для особи, яка
призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше –
строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за
результатами конкурсного відбору шляхом укладення контракту.
Документи подаються до відділу освіти Погребищенської міської ради за
адресою: м. Погребише, вул. Б. Хмельницького, 77, Вінницький район,
Вінницька область, 22200, тел. 097-579-18-43

Голові конкурсної комісії
_________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батьковіпретендента)

який (яка) проживає за адресою:
____________________________
____________________________
____________________________,
(номер контактного телефону)
e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом
(проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):
- надсилання листа на зазначену адресу;
- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
- телефонного дзвінка за номером ___________________________;
- в інший доступний спосіб __________________________________________.

_________20__р.

_____________
(підпис)

_______________
(ПІБ)

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ року, документ, що посвідчує особу (серія
__________________№______), виданий ________________________________,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон)
даю згоду на:
- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери
телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
- використання персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних
даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії
щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на
обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із
персональними даними (стаття 10 Закону);
- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до
персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про
себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів
для оновлення моїх персональних даних.

«____» ______________20__ р.
(підпис)

(ПІБ)

____________________________

