Оголошення
про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників
комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр”
Корецької районної ради Рівненської області
(далі - інклюзивно-ресурсний центр, ІРЦ)

№
п/п

1. Найменування і місцезнаходження ІРЦ:
Найменування
Місцезнаходження
ІРЦ
ІРЦ

1.

Комунальна установа
вул. Київська, будинок 71,
“Інклюзивно-ресурсний центр”
м. Корець,
Корецької районної ради
Рівненської області
Рівненської області
34700
2. Найменування посад та умови оплати праці:
 практичний психолог - 1 шт.од.;
 вчитель-реабілітолог - 1 шт.од.;
Посадові оклади, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року № 1298 “ Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери” підрозділ 2 розділу 1
додатка 2, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005
року № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03
жовтня 2005 року за № 1130/11410, надбавки та доплати відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 “Про
встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної),
вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”,
від 31 січня 2001року № 78 “Про реалізацію окремих положень частини
першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25
Закону України “ Про загальну середню освіту”.
3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 “Про
затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”:
 на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру
призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не
нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за
спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,
“Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи не менше трьох років за
фахом.
4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та
строк їх подання:
Для участі у конкурсі подають такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме
довільної форми;
3) копію трудової книжки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про
участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення
конкурсу.
 Документи для участі у конкурсі подаються у термін до 24 липня 2019
року 17:15 год. за адресою: вул. Київська, 71, м. Корець, Рівненської області,
приміщення інклюзивно-ресурсного центру (каб. корекційної роботи).
5. Дата, місце та етапи проведення конкурсу:
Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті
управління освіти, молоді та спорту Корецької районної державної адміністрації
та ІРЦ (у разі наявності веб-сайту) не пізніше ніж за 20 днів до початку
проведення конкурсу. Про дату і місце проведення конкурсу учасникам
конкурсу буде повідомлено додатково.
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення
співбесіди.
Порядок проведення конкурсу визначений Положенням про проведення
конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи
“Інклюзивно-ресурсний центр” Корецької районної ради Рівненської області,
затвердженим рішенням сесії Корецької районної ради від 27.09.2019 року №
424, яке оприлюднене на веб-сайті управління освіти, молоді та спорту
Корецької районної державної адміністрації.
6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної
пошти особи, яка надає інформацію про проведення конкурсу та приймає
документи для участі у конкурсі:
 Павловська Оксана Святославівна, фахівець Корецького інклюзивноресурсного
центру,
телефон
(067)8608503,
електронна
пошта
pavlovska.oksana99@gmail.com

ЗРАЗОК
заяви про участь у конкурсі на посади педагогічних працівників
комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр”
Корецької районної ради Рівненської області
та згоди на обробку персональних даних
Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Корецької районної
державної адміністрації
_____________________
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою:
____________________________
____________________________
(номер телефону)

Заява
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на посаду педагогічного
працівника (_________________________________________________________)
(назва посади)

комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Корецької районної ради
Рівненської області.
Додаток: (перелік документів).

___.___.______
(дата)

__________________

____________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Корецької районної
державної адміністрації
________________________
________________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою:
____________________________
____________________________
(номер телефону)

Згода
на обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

народився (народилася) ________________ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___________ № ________________), виданий ________________________
________________________________________________ __________________ р.
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі - Закон)
даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване
або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних
даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до
їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії
щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим
суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до
персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе
(стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для
оновлення моїх персональних даних.

___.___.______
(дата)

__________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

