
 3 / 4 

 

 

 

Посадова інструкція  
Станом на: 29.05.19 

Назва посади: 
Заступник українського директора школи 

з навчально-виховної роботи 

Вимоги до посади: 

1. Вища педагогічна освіта. 

2. Досвід роботи в школі (на адміністративних посадах від 3 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: 

Керівництво школи, адміністрація. 

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 у 
рамках шкільної 
документації 
 

1) Організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і 

контроль за розвитком цього процесу (оформлення документації 

українською мовою). 

2) Методичне керівництво педагогічним колективом (оформлення 

документації українською мовою). 

3) Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в 

навчальному процесі. 
4) Контроль та збір необхідних документів від педагогічних 

працівників та батьків.  

5) Оформлення іншої шкільної документації (штатні співробітники, 

батьки, учні), двомовні переклади. 
 

  

2. Короткий опис 
діяльності: 

1) Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з 

охорони праці, наказів МОНУ, ДОНМС, РУО. 

2) 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) Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, 

контролює правильне та своєчасне ведення вчителями класних 
журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації. 

4) Розробляє методологічні документи, які забезпечують інноваційну, 

дослідницьку, експериментальну діяльність.  

5) Здійснює розробку освітніх програм, навчальних планів, курсів, 

дисциплін, річних та календарно-тематичних навчальних планів 
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школи та інших локальних нормативних актів і навчально-

методичних документів. 

6) Організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної 

майстерності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою 

кваліфікацію. 
7) Організовує роботу з підготовки до екзаменів. 

Розробляє посадові інструкції. 

3. Особливості   

1) Комунікація з представниками освітніх установ.   

2) Участь у нарадах заступників директорів у РУО. 

3) Відповідальність за оформлення шкільної документації. 
 

 

 

 

Строк подачі резюме – до 17.06.2019 

 

 

Контактна особа: Олена Ковальчук 

Тел. +38 (050) 332-03-78 

E-mail: du@deutscheschule.kiev.ua 


