
 

 

Назва посади: Директор 

Вимоги до посади: 

1. Вища педагогічна освіта. 

2. Досвід роботи в школі на адміністративних посадах від 5 років. 

3. Знання нормативних документів та законодавства України у сфері 
освіти. 

4. Знання німецької мови  (Рівень B2-С2). 

5. Базові знання Microsoft Office. 

Співробітництво / 
/ Погодження: 

Правління та керівництво та школи, адміністрація, РУО, КМДА, 

МОН. 

Умови праці: 

1. Офіційне працевлаштування. 

2. Своєчасна виплата заробітної плати. 

3. Соціальне забезпечення. 

4. Безкоштовні обіди. 

5. Оплачувана відпустка. 

Робочий час: Пн. – Пт. з 8-00 до 16-30. 

Адреса школи: 
Вул. Новомостицька, 10 

04108 Київ, Україна 

Завдання на посаді в загальному: 

1. Функціонал  
 

1. Організація  навчально-виховного процесу закладу. 

2.Забезпечення адміністративно-господарської  діяльності закладу в межах, 

визначених Статутом. 

3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в закладі. 

4. Представлення інтересів закладу в міжнародних інституціях, органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у 

відносинах з юридичними особами та громадянами. 
 

  

2. Короткий опис 
діяльності: 

1. Здійснює загальне управління діяльністю закладу в усіх напрямках 

відповідно до його Статуту, розпоряджень власника загальноосвітнього 

навчального закладу в межах його компетенції, законодавства України, 

відповідає за реалізацію завдань загальної середньої освіти у межах 

державних вимог та обсягів. 
2. Спільно з педагогічною радою та власником загальноосвітнього 

навчального закладу визначає стратегію, мету й завдання розвитку закладу,  

планує його роботу. 
3.  Визначає структуру управління закладом, штатний розпис за 

погодженням управління освіти та власником загальноосвітнього 

навчального закладу. 

4. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників 

закладу. 

5. Здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення 

фахового і кваліфікаційного рівня працівників. 

6. Забезпечує державну реєстрацію закладу, державну атестацію. Відповідає 
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за позашкільну освітню діяльність, яка здійснюється на базі закладу, при 
наявності ліцензії та інших установчих документів відповідно до 

законодавства. 

7. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 
знань, умінь та навичок учнів. 

8. Відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу. 

9. Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, 

облік і збереження документації, організовує діловодство та ведення 

статистичної звітності за формами  ЗНЗ, РВК, АС «Школа». 
 

3. Особливості  1. Комунікація з представниками освітніх установ.   

2. Участь у нарадах заступників директорів у РУО, КМДА та МОН. 
3. Відповідальність за оформлення шкільної документації. 

4. Директор закладу несе відповідальність за рівень кваліфікації 

працівників закладу, реалізацію освітніх програм відповідно до 
навчального плану й графіка навчального процесу, якість освіти 

школярів, життя і здоров’я, дотримання прав і свобод учнів і 

працівників закладу у встановленому законодавством України 
порядку. 

 

Контактна особа: Гончарук Марина Володимирівна 

Тел. +38 (050) 332-03-78 

E-mail: du@deutscheschule.kiev.ua 


