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Зaгaльнi умoви
ГIосaд(oвioбoв'ЯЗКИ пoв,язaнi з pеaлiзaцiеrо
Деp)кaBноiпoлiтИК|4У гaлyзi освiти, iз стaнoм|
BиxoBнoТ pоботи У шIкoЛaх' З кoнTpoЛrМ Зai
сTaнoМ BикЛaДaння iстopiТ, iнoземноТ мови,|
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ПосaДoвий oкЛaД - 3200,00 ГРH., нaДбaвкa
Умови oПЛaTи пpaцi

BIIсЛуГY poкiв, нaДбaвкa Зa paнГ /{еp)кaBнoГo
лyжбoвця, Зa нaявностi ДoсTaTнЬoГo фонду
IIЛaTи П
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Iнфоpмaцiяпpо сTpoкoвiстьчи безстpoкoвiсть
ПpизнaЧrннянa ПoсaДy
1) кoпiтo ПaсПopTa ГpoМa.цЯHИНaУкpaТни;

) письмовy ЗaЯBу ГIpo yЧaсTЬ У кoнкypсi iз
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BoлoДiння Деp)кaBIIoЮМoBolo

Biльне вoлоДiння Деp)кaBHoIoMoBoIo

Пpoфес Lйнa кoМПеTеtITнlсTЬ

Яni.". u,no*n*
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ПpaцIoBaTи B
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5) кpеaтивнiстьтa iнiцiaтивнiсть;
,)oplснTaцlя нa сaMopoзBиToк;

I
I
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