
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії 

щодо проведення 1-го етапу конкурсу на заміщення 

вакантних посад вчителів початкових класів, інформатики,          

фізичної культури, заступника директора з навчально-виховної роботи 

та вихователя ГПД 

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 
 

15.08.2019 р.                                                                                         11 год.00 хв. 

Місце проведення – кабінет № 34 

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: 

Сум Ірина Михайлівна – заступник начальника управління освіти і науки 

Тернопільської міської ради; 

Проць Надія Ярославівна – практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, 

звання «Психолог-методист». 

Єгорова Наталія Євгенівна – член комісії, голова профспілкового комітету 

школи; 

Адамик Богдан Петрович – член комісії, голова ради школи від батьківської 

громадськості. 

Відсутні: 1 чол. (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 вчителів початкових класів, 

інформатики, фізичної культури, заступника директора з навчально-

виховної роботи та вихователя ГПД 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, 

інформатики, фізичної культури,  заступника директора з навчально-

виховної роботи та вихователя ГПД 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 поступили дванадцять заяв  

про бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантних 

посад, з них:  

-від Чех Антоніни Омелянівни,  Судомир Лесі Володимирівни,  

Голодриги Юлії Михайлівни, Стасишен Людмили Степанівни та Смук 

Марії Михайлівни про бажання взяти участь у конкурсному відборі на 

заміщення вакантної посади вчителя початкових класів; 

-від Смук Марії Михайлівни, Орисик Марії Василівни, Пиріг Валентини 

Петрівни та Громик Світлани Григорівни про бажання взяти участь у 

конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вихователя ГПД; 

-від Рапацької Ганни Петрівни про бажання взяти участь у конкурсному 

відборі на заміщення вакантної посади вчителя  інформатики; 

-від Романишин Юлії Іванівни  про бажання взяти участь у конкурсному 

відборі на заміщення вакантної посади вчителя  фізичної культури; 

 -від Штокало Марії Леонідівни та Романіва Тараса Володимировича про 

бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної 

посади заступника директора з навчально-виховної роботи 

Тернопільської спеціалізованої школи  I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов.  



 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 

Чех Антоніна 

Омелянівна 
6 0 0 

Судомир Леся 

Володимирівна 
6 0 0 

Голодрига Юлія 

Михайлівна 
6 0 0 

Смук Марія 

Михайлівна 
6 0 0 

Рапацька Ганна 

Петрівна 
6 0 0 

Романишин Юлія 

Іванівна 
6 0 0 

Штокало Марія 

Леонідівна 
6 0 0 



Романів Тарас 

Володимирович 
6 0 0 

Орисик Марія 

Василівна 
6 0 0 

Пиріг Валентина 

Петрівна 
6 0 0 

Громик Світлана 

Григорівна 
6 0 0 

Стасишен Людмила 

Степанівна 
6 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 Чех Антоніну Омелянівну,  Судомир Лесю Володимирівну,  

Голодригу Юлію Михайлівну, Стасишен Людмилу Степанівну та  

Смук Марію Михайлівну; 

- на заміщення вакантної посади вчителя інформатики 

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області Рапацьку Ганну Петрівну; 

- на заміщення вакантної посади вчителя фізичної культури  

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 

області Романишин Юлію Іванівну; 



 


