Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації
оголошує конкурс на вакантну посаду директора
Каховського професійного аграрного ліцею
Місцезнаходження закладу: вул. Української Армії,1, с. Зелений Під,
Каховський район, Херсонська область, 74853.
Посада: директор Каховського професійного аграрного ліцею.
Посадові обов’язки:
- організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує
створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації робітників;
- діє від імені закладу освіти;
- в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності
закладу освіти;
- приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти,
затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові
обов'язки, формує педагогічний колектив;
- створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників,
здобувачів освіти для використання і впровадження ними прогресивних форм
і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення
педагогічних експериментів;
- видає у межах своєї компетенції накази, заохочує працівників, здобувачів
освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;
- затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і
чисельність працівників закладу освіти;
- встановлює премії та доплати до посадових окладів і ставок заробітної
плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;
- забезпечує безпечні умови навчання, праці і виховання.
Умови оплати праці: відповідно до Постанови Кабінету міністрів України
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298, наказу
Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557.

Кваліфікаційні вимоги: директором навчального закладу може бути особа,
яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу
освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи на керівних посадах
системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки,
для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти не
менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості та стан
здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
Термін подачі документів: 30 днів з дня оголошення конкурсу.
Кінцева дата прийому документів: 15 квітня 2021 року.
Прийом документів: м. Херсон, вул. Морська, 13, каб. 12.
Перелік документів для участі в конкурсі:
 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 автобіографію;
 копію паспорта громадянина України або ID-картки, ідентифікаційного
коду;
 копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра
(спеціаліста);
 копію трудової книжки;
 довідку про відсутність судимості.
Особа має право подати інші документи, які підтверджуватимуть її
професійні та/або моральні якості.
Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийом
документів: Гієнко Ірина Анатоліївна, kadru.osvita@khoda.gov.ua
Довідки за телефоном: (099) 962 82 10

