
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії 

щодо проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад вчителя початкових класів та вихователя ГПД 

у Тернопільській спеціалізованій школі I-III  ступенів №3  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 
 

06.09.2019 р.                                                                                         11 год.05 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: 

Єгорова Наталія Євгенівна – голова профспілкового комітету школи, вчитель 

англійської мови, спеціаліст вищої категорії, «Вчитель-методист»; 

Проць Надія Ярославівна – практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, 

звання «Психолог-методист»; 

Адамик Богдан Петрович – голова ради школи. 

 

Відсутні: 2 чол. (Сум І.М., Шараськіна В.А.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність 

установленим законодавством вимогам для участі у конкурсному 

відборі на заміщення вакантних посад вчителя початкових класів та 

вихователя ГПД у Тернопільській спеціалізованій школі I-III  ступенів 

№3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської 

ради Тернопільської області. 

2. Погодження кандидатур на заміщення вакантних посад вчителя 

початкових класів та вихователя ГПД. 

  

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

присутніх з п.2 п.п.2.3 (абз.2) «Положення 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», відповідно до якого під час навчального року 

директор школи у виняткових випадках має право приймати на роботу 

педагогічних працівників  без конкурсу, але за погодженням конкурсної 

комісії. Надія Олегівна сказала, що станом на сьогоднішній день у школі 

наявні дві  вакантні посади: вчителя початкових класів та вихователя 

ГПД. На розгляд конкурсної комісії поступили заяви від                        

Гули Ольги Ярославівни про бажання взяти участь у конкурсному відборі 

на заміщення вакантної посади вчителя початкових класів та         

Юрійчук Христини Володимирівни на заміщення вакантної посади 

вихователя ГПД. Голова комісії  перелічила подані претендентами 

документи для участі у конкурсі та зазначила, що всі вони відповідають 

вимогам Положення про порядок проведення конкурсного відбору.  

      УХВАЛИЛИ: інформацію голови комісії взяти до уваги. 

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

членам комісії проголосувати за погодження кандидатур Гули О.Я. та 

Юрійчук Х.В. на заміщення посади вчителя початкових класів та посади 

вихователя ГПД. 

      Підсумки голосування: 

№ П.І.П. за проти утримались 

1. Гула Ольга Ярославівна 5 - - 

2. Юрійчук Христина 

Володимирівна 

5 - - 

 

      УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити кандидатуру Гули Ольги Ярославівни на заміщення 

вакантної посади вчителя початкових класів та  кандидатуру                  

Юрійчук Христини Володимирівни на заміщення вакантної посади 

вихователя ГПД.  

2. Рекомендувати директору школи Петрокушин Р.В. призначити Гулу 

Ольгу Ярославівну на посаду вчителя початкових класів та Юрійчук 

Христину Володимирівну на посаду вихователя ГПД на умовах 

строкової трудової угоди відповідно до чинного законодавства. 

Голова комісії        (підпис)   Н.О.Розум 

Секретар комісії     (підпис)   С.Г.Заброцька  

Члени комісії:          (підпис)      Н.Я.Проць                                               

                                  (підпис)     Н.Є.Єгорова 

                                  (підпис)     Б.П.Адамик 


