ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, във
връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 338/31.07.2018 г.
на Кмета на Община Малко Търново
ОБЯВЯВА КОНКУРС :
За длъжността „Директор” на ДГ „Ален мак“, с. Звездец,
Община Малко Търново
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
КАНДИДАТИТЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

I.

И

НЕОБХОДИМИ

1. Висше образование с образователно – квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“.
1.1. Специалност от професионално направление „педагогика“ с
присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“,
„детски и начален учител“.
1.2. Специалност от друго професионално направление с присъдена
квалификация „учител“ и допълнителна квалификация „детски учител“.
2. Най – малко 3 /три/ години учителски стаж по смисъла на чл. 19 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда
за умишлено престъпление.
4. Да не са лишени от право да упражняват професията си.
II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление до Кмета на Община Малко Търново за участие в
конкурса /свободен текст/.
2. Документ за самоличност /копие/.
3. Документи за придобито образование, специалност, квалификация
/копие/.
4. Професионална автобиография.
5.Трудова и/или служебна книжка или друг документ,
удостоверяващ учителски стаж /копие/.
6. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.

7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с
кандидатстването за заемане на длъжността „директор“ на общинска
детска градина в случаите, когато са изтекли повече от три месеца от
последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на
кандидата.
8. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за
психично заболяване.
9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
III. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

1. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със Заповед, в
съответствие с чл. 94 от КТ при стриктно спазване на правилата от
утвърдения Правилник за провеждане на конкурси за заемане на
длъжността директор на общинска детска градина на територията на
Община Малко Търново.
2. Конкурсът за заемане на длъжността „директор“ на ДГ „Ален
мак“, с. Звездец се провежда в два етапа:
Първи етап – допускане по документи
Втори етап – събеседване
3. Комисията провежда събеседване с кандидатите като оценява
професионалната подготовка и други качества на кандидата, необходими
за заемането на длъжността. Събеседването с кандидатите включва
решаване на практически казуси, въпроси от нормативната уредба – ЗНП,
ППЗНП, КТ,З МСМА, наредби и инструкции на МОН, наредби на ОС
Малко Търново, касаещи дейността на детските градини.
IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от
08:00 часа до 17:00 часа, в Общинска администрация Малко Търново,
Информационен център за обслужване на граждани. Крайният срок за
подаване на документите е 31.08.2018 г. /едномесечен, считано от датата
на публикуване на обявата за конкурса/. Обявата да се публикува и на
интернет страницата на Община Малко Търново и да се постави на
информационното табло в сградата на общинска администрация.
Справки на телефон: 05952/3021, 0879601456

