
ВАКАНСІЇ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

КУ Сумський НВК № 16 імені Олексія Братушки "ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ДНЗ" Сумської міської ради повідомляє про вакансію 

- вчителя німецької мови 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Шишкіна, 12;  

тел. (0542) 61-51-15; e-mail: nvk16-sumy@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Сумської міської ради  

-  вакансія вчителя французької мови та вчителя англійської мови  

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Металургів, 71;  

тел. (0542) 64-61-55, (0542) 64-61-50; e-mail: zoch20@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

КУ  Сумська  спеціалізована  школа І-ІІІ ст. № 2 Сумської міської ради 

-   вакансія  вчителя англійської  мови  (20  годин)   з 01.09.2022 року 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 76;  

тел. (0542) 22-45-04; e-mail: ssh_2_sumy@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Адміністрація КУ Сумської ЗОШ № 6 надає інформацію щодо наявності в 

закладі освіти  

- 2-х вакантних посад учителя англійської мови на 2022-2023 навч.рік. 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. СКД, 7; тел. (0542) 36-13-47; 

e-mail: school6sumy1@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України          

Олександра Аніщенка  на 2022-2023 навчальний рік є вакантна посада 

- педагога-організатора – 1 ставка 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Петропавлівська,  79;  

тел. (0542) 22-52-70; (0542) 22-71-70; e-mail: 4sumyschool4@gmail.com 

______________________________________________________________________ 

Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 наявна 

вакансія  

- асистент учителя. 

За довідками звертатись: м. Суми, вул.О.Балацького, 32;  

тел.: (0542) 33-11-87; (0542) 33-13-61; e-mail: zosh21sumy@gmail.com 

_____________________________________________________________________ 

Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, 

торгівлі та ресторанного сервісу повідомляє про вакансію 

- керівника художньої самодіяльності (хору). 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Роменська, 96; тел.: (0542) 22-12-97, 

(0542) 61-14-62; e-mail: splxtt@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 
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Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти 

повідомляє про вакансію 

- викладач математики (зарплата від 7 400 грн) 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38; тел.: (0542) 78-99-92, 

e-mail: shtc-pto@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 15 

«Перлинка» є вакансія  

- асистента вихователя інклюзивної групи. 

Перевага надається фахівцям із дошкільною освітою. 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Нахімова, 17; тел.: (0542) 61-01-62; 

e-mail: sudnz15@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Адміністрація Сумського дошкільного навчального закладу (ясла- 

садок) № 31 «Ягідка» м. Суми інформує, що в закладі в наявності вакансія  

- практичного психолога (0,5 ставки). 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. № 25;  

тел.: (0542) 789-745; е-mail: dnz-31-sumy@ukr.net 
___________________________________________________________________________________________ 

Адміністрація Сумського дошкільного навчального закладу  № 36 

«Червоненька квіточка» м. Суми інформує про наявність вакансій  

- вихователь (4 ставки). 

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Супруна, 12;  

тел.: (0542) 25-42-49; е-mail: chervona_kvitka36@ukr.net 
___________________________________________________________________________________________ 

Адміністрація Сумського дошкільного навчального закладу  (ясла-

садочок) № 8 «Космічний» м. Суми інформує про наявність вакансій  

- вихователь (2 ставки); 

- асистент вихователя для дітей з ООП. 

За довідками звертатись: м. Суми, проспект М. Лушпи, 34;  

тел.: (0542) 32-51-52; е-mail: kosmichnui@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Адміністрація Сумського санаторного дошкільного навчального 

закладу  (ясла-садочок) № 24 «Оленка» м. Суми інформує про наявність 

вакансій  

- музичний керівник  

За довідками звертатись: м. Суми, вул. Пушкіна, 49 а;  

тел.: (0542) 78-97-46; е-mail: ssdnz24@gmail.com 

_____________________________________________________________________ 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської 

ради Сумської області  

- вчитель інформатики; 

- вчитель фізичної культури та гурткової роботи (спортивні гуртки); 
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- вчитель математики (тимчасово, на період декретної відпустки) 

За довідками звертатись: м. Ромни, вул. Прокопенка, 76; тел. (05448) 3-15-90 

e-mail: romny-school5@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Роменської  

міської ради Сумської області надсилає інформацію про наявні вакантні місця на 

2022-2023 навчальний рік, а саме: 

- вчитель математики; 

- хореограф. 

За довідками звертатись: м. Ромни, вул. Конотопська, 50; тел. (05448) 5-89-91 

e-mail: scool10@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Рогинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської 

міської ради Сумської області 

- вчитель англійської мови (1 ставка – 18 год.) 

За довідками звертатись: с. Рогинці, вул. Центральна, 7;  

e-mail: shkola2017@meta.ua 

_____________________________________________________________________ 

 В Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Охтирської 

міської ради Сумської області наявні такі вакантні посади: 

- вчитель інформатики (17 год.), 

- вчитель музичного мистецтва (10 год.), 

- вчитель фізичної культури (13 год.) 

За довідками звертатись: м. Охтирка, вул. Сумська, 223; тел. (05446) 2-37-44; 

e-mail: aht_zosh11@ukr.net  

___________________________________________________________________ 

Вiддiл освiти Чернеччинської сiльськоi ради Охтирського району наявнi 

такі вакантні посади з повним навантаженням та забезпеченням житлом:  

- учителi математики;        

 - учитель iнформатики;          

 - учитель фiзики;  

- учитель географii;   

- учитель xiмii та бiологii ;    

- учитель англiйськоi мови; 

- учителi початкових класів; 

 - вихователь дошкiльної групи,  

- вихователь по пiдвозу  

 Звертатись: вул. М. Готеляка, 14, с. Чернеччина, Охтирський район, 

Сумська область; тел. (05446) 6-19-16; Е-mail: 41834905@mail.gov.ua 

__________________________________________________________________ 
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 Адміністрація Куземинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Грунської сільської ради 

Охтирського району: 

- вчитель математики (16 год.);                      

- вчитель фізики (7 год.); 

- вчитель фізичної культури (21 год.);       

- вчитель «Захисту України» (3 год.); 

- асистент вчителя (25 год.). 

Звертатись: вул. Центральна, 22 а, с. Куземин, Охтирський район, Сумська 

область; Е-mail: kuzemyn2014@meta.ua. 
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