
ОФ ІЦ І ЙНЕ ВИ ДАННЯ МІ НІСТ ЕРСТВ А ОСВІ ТИ І НАУК И У КРАЇ НИ ДОСВІД ДИРЕКТОРА
Директор Пальмірської загальноосвітньої 
школи І- I l l  ступенів Золотоніської 
районної ради Черкаської області

Володимир ЛОСІЦЬКИЙ:
-  У Пальмірі проживає близько 
1200-1300 жителів, і в нас дуже гостро 
стоїть проблема робочих місць: 
від цукрового заводу залишилися 
труба і склади. У мене просто 
немає іншого виходу, як разом 
з колективом оновлювати, 
піднімати школу. Стимул один: 
мені без малого 50 років, 
і я не хочу доживати свій вік 
у депресивному районі, де п’ють 
горілку і крадуть одне в одного

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ:

ректора Національного університету ««Острозька академія».
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, 
мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних праців
ників не менш як десять років.

Строк подання заяв -  два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкур
сі; особовий листок з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу 
освіту, наукові ступені та вчені звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) 
психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових поперед
ніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656); копію 
паспорта, засвідчену претендентом/кою; копію трудової книжки; довідку про наявність або від
сутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили ко- 
рупційні правопорушення; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідче
ні за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, 
проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135. Телефон для довідок: 481-32-35.

_ — —

Для учаоті в 
гімназії подають такі документи:
-  заяву до конкурсної комісії Міністерства освіїи і науки України про участь у конкурсі;
-  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
-  копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
-  копії документів про вищу військову та педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
-  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності 

не менше п’яти років на момент їх подання;
-  довідку про відсутність судимості;
-  мотиваційний лист, складений у довільній формі;
-  письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних».
Претендент на вакантну посаду начальника гімназії може подати інші документи, які підтвер
джуватимуть професійні та/або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за 
місцем роботи претендента або нотаріально.

Конкурсний відбір переможця конкурсу на заміщення посади начальника гімназії 
відбудеться 19 грудня 2018 року в Міністерстві освіти і науки України за резуль- 

|  татами перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (у фор- 
f мі письмового тестування).
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