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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» 
 

І. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до  

 Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

 Кодексу законів про працю України  

 Статуту Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» 

1.2. Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад заступників керівника, педагогів-організаторів, учителів та вихователів ліцею 

(далі – педагогічних працівників). 

1.3. Метою розробки Положення є упорядкування процедури призначення 

педагогічних працівників на вакантні посади в ліцеї, забезпечення прозорості у 

прийнятті управлінських рішень. 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

конкурс – процедура обрання на вакантну посаду педагогічних працівників 

ліцею, які найбільше відповідають вимогам закладу загальної середньої освіти; 

претендент – особа, яка претендує на заміщення вакантної посади 

педагогічного працівника й бере участь у конкурсі;  

вакантна посада – посада, з якої звільнено педагогічного працівника на 

підставах, передбачених законодавством про працю, а також нова посада, що введена 

до штатного розпису чи утворилася у зв’язку зі збільшенням викладацьких годин; 

конкурсна комісія – комісія створена наказом директора ліцею у складі голови 

комісії, секретаря, членів комісії (один із яких – керівник предметної методичної 

комісії ліцею відповідно до фаху вакансії). 

1.5. Конкурс проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності 

прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 

комісією, незалежності, об’єктивності й обґрунтованості цих рішень, неупередженого 

ставлення до претендентів на зайняття вакантних посад педагогічних працівників. 

1.6. До конкурсу допускаються особи, які вільно володіють українською мовою, 

відповідають вимогам ст. 58 Закону України «Про освіту», мають високі моральні 

якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність. 

ІІ. Організація та проведення конкурсу. 

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії у міру 

потреби за наявності вакантних посад у ліцеї. 

2.2. Молоді спеціалісти, випускники вищих навчальних закладів, ініціатором 

укладання договорів на навчання яких був ліцей; сумісники приймаються на 

педагогічну роботу без проведення конкурсу. 

2.3. У виняткових випадках (відсутність інших працівників даного фаху в ліцеї, 

термінове звільнення педагогічного працівника) під час навчального року директор 
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ліцею має право приймати на роботу педагогічних працівників без конкурсу, але за 

погодженням з керівником предметної методичної комісії ліцею відповідного фаху.  

2.4. Для проведення конкурсу наказом директора ліцею створюється конкурсна 

комісія та затверджується її персональний склад. 

2.5. Строк подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі 

становить не менше, ніж 15 календарних днів, які розпочинаються з наступного дня 

після опублікування оголошення про конкурсний відбір на офіційному сайті ліцею. 

2.6. До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади: 

2.6.1. заступника директора ліцею допускаються особи, які мають вищу 

педагогічну освіту і стаж роботи не менше 10 років на педагогічних чи керівних 

посадах (крім заступника директора з господарської роботи); 

2.6.2. педагогічного працівника, педагога-організатора допускаються особи, які 

мають педагогічну освіту (повну вищу, базову вищу, молодшого спеціаліста); 

2.6.3. соціального педагога, практичного психолога допускаються особи, які 

мають вищу фахову освіту і стаж роботи не менше 5 років у закладах загальної 

середньої освіти.  

2.7. Проведення конкурсу складається з таких етапів: 

2.7.1. публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті 

ліцею (у розділі «Оголошення»); 

2.7.2. прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх 

попередній розгляд на відповідність установленим вимогам; 

2.7.3. проведення співбесіди (виконання творчих завдань); 

2.7.4. визначання результатів конкурсного відбору; 

2.7.5. ознайомлення претендентів з результатами конкурсу; 

2.7.6. оприлюднення результатів конкурсу на сайті ліцею. 

2.8. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до комісії такі 

документи: 

2.8.1. заяву встановленого зразка про участь у конкурсі; 

2.8.2. резюме з власним фотозображенням, розміщеним на ньому; 

2.8.3. фото(скан)-копії документів про освіту з додатками; 

2.8.4. фото(скан)-копії паспорта громадянина України та трудової книжки; 

2.8.5. фото(скан)-копію атестаційного листа (для тих, хто атестувався); 

2.8.6. фото(скан)-копії інших документів, що надають законні переваги. 

2.9. Документи, подані (надіслані) кандидатами, реєструються в ліцеї у день їх 

надходження. 

2.10. Конкурсна комісія протягом 5 днів (після завершення терміну подання заяв 

претендентами на заміщення вакантних посад) розглядає документи кандидатів та 

визначає дату засідання Комісії для проведення з ними співбесіди (виконання творчих 

завдань).  

2.11. Якщо претендент не відповідає вимогам, встановленим ст. 58 Закону 

України «Про освіту» та цьому Положенню, то він не допускається до участі в 

конкурсі, про що отримує відповідне повідомлення. 

2.12. Рішення про допуск (недопуск) претендентів до участі в конкурсі 

приймається конкурсною комісією та оформляється протоколом. 

2.13. Результати співбесіди з претендентами, виконання ними творчих завдань 

конкурсна комісія оформляє у вигляді протоколу, який підписується всіма присутніми 

на засіданні її членами. У протоколі зазначаються пропозиції щодо призначення 

претендентів на посаду.  
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2.14. Рішення конкурсної комісії ухвалюється простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні її членів. Воно є правомірним, якщо у засіданні брало участь 

не менше 2/3 від кількісного складу комісії. У разі рівного розподілу кількості голосів 

вирішальним є голос голови комісії. 

2.15. Якщо жоден із учасників конкурсу не отримав більшості голосів, за 

рішенням конкурсної комісії може бути проведено повторне голосування. Конкурс 

вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного 

голосування жоден із учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів або 

були допущені процедурні й інші порушення порядку проведення конкурсу, 

встановленого цим Положенням.  

2.16. Подані документи та матеріали (протоколи) засідань комісії зберігаються у 

голови комісії протягом року. 

ІІІ. Умови укладання трудового договору  

3.1. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання з претендентом на 

посаду трудового договору шляхом видання відповідного наказу директором ліцею 

про його призначення.  

3.2. За результатами конкурсу укладається трудовий договір в термін до 

останнього робочого дня серпня, який передує початку нового начального року, що 

не виключає його продовження на певний строк, встановлений за згодою сторін, чи 

укладання безстрокового договору. 

3.3. Трудовий договір відповідно до чинного законодавства є угодою між 

працівником і ліцеєм, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, 

визначену в цій угоді, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового 

розпорядку, а директор ліцею зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату 

й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором.  

3.4. На педагогічних працівників поширюється чинне законодавство про працю 

в Україні.  

 


