
ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання конкурсної комісії 

щодо проведення 1-го етапу конкурсу на заміщення 

вакантних посад вчителів початкових класів, математики та  

інформатики, фізичної культури  

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 

 

 

14.08.2020 р.                                                                                         14 год.00 хв. 

Місце проведення – кабінет № 20 

 

ПРИСУТНІ: 

Розум Надія Олегівна – заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи, голова комісії; 

Заброцька Світлана Григорівна – вчитель початкових класів, спеціаліст 

вищої категорії, «Вчитель-методист», секретар комісії; 

Члени комісії: 

Проць Надія Ярославівна – практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, 

звання «Психолог-методист». 

Єгорова Наталія Євгенівна – член комісії, голова профспілкового комітету 

школи; 

 

Відсутні: 3 чол. (Сум І.М., Шараськіна В.А., Дутчак М.М.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність 

установленим законодавством вимогам для участі у конкурсному 

відборі на заміщення вакантних посад вчителів початкових класів, 

фізичної культури, математики та інформатики 

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 



вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області. 

2. Голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному 

відборі на заміщення вакантних посад вчителів початкових класів, 

фізичної культури,  математики та інформатики 

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області. 

1. СЛУХАЛИ:  голову конкурсної комісії Розум Н.О., яка ознайомила 

присутніх з порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад педагогічних працівників Тернопільської спеціалізованої школи                              

I-III  ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Вона 

повідомила, що на розгляд конкурсної комісії надійшли  чотири  заяви  

про бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантних 

посад, з них:  

-від Бучинського Б.А. про бажання взяти участь у конкурсному відборі на 

заміщення вакантної посади вчителя фізичної культури; 

-від Коваль О.І. про бажання взяти участь у конкурсному відборі на 

заміщення вакантної посади вчителя  математики та інформатики; 

-від Вербицької С.О. про бажання взяти участь у конкурсному відборі на 

заміщення вакантної посади вчителя  математики; 

-від Козіброди М.Я. про бажання взяти участь у конкурсному відборі на 

заміщення вакантної посади вчителя початкових класів. 

Розум Надія Олегівна перелічила всі подані претендентами документи 

для участі у конкурсі та зазначила, що вони відповідають вимогам 

«Положенням про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад педагогічних працівників Тернопільської спеціалізованої 

школи I-III  ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області». 

      УХВАЛИЛИ: інформацію голови комісії взяти до уваги. 



2. СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Розум Н.О.,  яка запропонувала 

проголосувати про допуск претендентів до участі у конкурсі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

ПІП учасника ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ 

Бучинський Б.А. 4 0 0 

Вербицька М.Я. 4 0 0 

Коваль О.І. 4 0 0 

Козіброда М.Я. 4 0 0 

    

  УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до участі в конкурсі  

- на заміщення вакантної посади вчителя початкових класів 

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області Козіброду М.Я.; 

- на заміщення вакантної посади вчителя математики та інформатики 

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області Коваль О.І., Вербицьку С.О.; 

- на заміщення вакантної посади вчителя фізичної культури  

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області Бучинського Б.А. 

2. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися «Положенням про 

порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад педагогічних працівників Тернопільської спеціалізованої     



школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області» затвердженим 

наказом по школі від 16.01.2019 р. № 12. 

  

 

Голова комісії                          (підпис)    Н.О.Розум 

Секретар комісії                      (підпис)   С.Г.Заброцька 

Члени комісії:                          (підпис)   Н.Я. Проць 

                                                               (підпис)   Н.Є. Єгорова 


