
оголошення
про проведення конкурсного добору на посади педагогiчних працiвникiв
комунАльноi устднови (БогодухIвськиЙ Iнклюзивно_

рЕсурсниЙ цЕнтр> БогодухIвськоi рдЙонноI рАди
xAPKIBCbKoi оБлАстI

Вiдповiдно до нак€ву начаJIьника вiддiлу освiти районноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 0З.04.2018 Ns 65 <Про проведення конкурсного добору на
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посади педагогlчних
(cогодухIвськIЙ

пцlацiвникiв КОМУНАЛЬНОi УСТАНОВИ
IНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИИ ЦЕНТР)

БогодухIвськоt рдЙоtlноi рАди хАркIвсъкоi оБлАстI>
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Найменування i
мiсцезнаходження закладу
загальноi середньоi освiти

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА кБОГОЩУХIВСЬКИИ,
Iнклюзивно-рЕсурсниЙ цЕнтр> БогодухIвськоi
РАЙонноi рдди XApKIBCbKoi оБлАстI, вул. моргунова,
7 а. м. Богодухiв Богодухiвського району Харкiвськоi областi.

Найменування посад та
умови оплати працi

Практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед,
вчитель лiкувальноi фiзкультури КОМУНАЛЬНОТ УСТАIJОВИ
(БОГОДУХIВСЬКИЙ ШКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР)
БогодухIвськоI рАЙонноi рдди хАркIвсъкоi
оБлАстI
Посадовий оклад встановлюсться вiдповiдно до штатного
розпису.

Квалiфiкацiйнi вимоги до
претендентiв на посаду
керiвника закладу
загальноi середньоi освiти

На поOади педагогiчних працiвникiв Богодухiвського IРЦ
призначаються особи, якi мають вищу педагогiчну
(психологi.rну) ocBiTy не нижче ступеня магiстра або ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня спецiалiст, при цьому не менше 60
вiдсоткiв яких повиннi мати стаж роботи три роки за фахом, за
спецiалiзацiею логопеда, сурдопедагога, олiгофренопедагога,
тифлопедагога, практичного психолога, вчителя лiкувальноi
фiзкчльтчри

Перелiк документiв, якi
необхiдно подати для участi
в конкурсному вiдборi та
строк ik подання

Особи, якi претендують на посади педагогiчних працiвникiв
установи подають особисто або надсилае на поштову та
електронну адресу вiддiлу освiти районноi державноТ
адмiнiстрацiТ до конкурсноi KoMicii TaKi документи:

- заява про участь у KoнKypci з наданням згоди на обробку
персонаJIьних даних вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист
персональних даних";

- аtlтобiографiя, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi,
число, мiсяць, piK i мiсце народження, iнформачiю про
громадянство, вiдомостi про ocBiTy, трудову дiяльнiсть, посаду
(заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу
електронноi пошти чи iншого засобу зв'язку, вiдомостi про
наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;

- копiя документа, що посвiдчуе особу, копiТ документiв гlро
вищу ocBiTy;

- рекомендацiйний лист довiльноi форми;
- мотивацiйний лист довiльноi форми.

,Щокументи приймаються конкурсною комiсiею з 05.04.2018
по l9.04.2al8 у вiддiлi освiти Богодухiвськоi районноi
державноi адмiнiстрацii (вул. Троiцька, 15, м. Богодухiв,
E-mail : pr.bogod@ dniokh. gov.ua)



Етапи проведення
конкурсного вiдбору

]. Подача претендентами документiв
з 05.04.2018 р. по 19.04.2018 р.

2. Оприлюднення поданих претендентами документiв на
веб-сайтi вiддiлу освiти районноi державнOi алмiнiстрацiТ

Упродовж трьох робочих днiв пiсля закiнчення
строку подання претендентами документiв

З. IIоданrrя пропозиlliй та зауважень щодо претендентiв на
посаду директора на електронну пошту вiддiлу освiти
районноi державноi адмiнiстрацii

lIротягом трьох днiв з дня оприлюднення
вiдомостей про кандидата

4. Повiдомлення претендента про час
засiдання конкурсноi KoMiciT

Не пiзнiше нiж за 3 днi
засiдання

5. Перше засiдання конкурсноi KoMicii (розгляд документiв)
24 квiтня 20tr8 року

б. Повiдомлення кандидатам результатiв розгляду документiв
Невiдкладно

7. !руге засiдання конкурсноi KoMicii (спiвбесiда з
кандидатом)

25 квiтня 2018 року
8. Оприлюднення результатiв на веб-сайтi вiддiлу оовiти

районноi державноi адмiнiстрацii
2б квiтня 2018 року

9. Внесення подання засновнику про призначення
перемох(ця конкурсного добору

Не пiзнiше двох мiсяцiв з дня оголошепня кон
Нех<ид Марина АнатолiiЪна - методист районного методичногtl
кабiнету при вiддiлi освiти районноi державноi адмiнiстрацii,
тел. (05758) 3-01-89, E-mail: pr.bogod@ dniokh.gov.ua)

I.О.Повойко

та мiсце проведення

до дня проведенtIя
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Начальник вiддiлу освiти
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Прiзвище, iм'я, по
батьковi, номер телефону
,га адреса електронноi
пошти особи, яка надае
додаткову iнформацiю про
проведення конкурсного


