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Обява
За процедура за подбор на персонал

По Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ Д 2-4 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална

подкрепа на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и
непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия помагала и др.,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИЮНИ“ – гр. БЕЛОСЛАВ

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за детската градина за 1 позиция „Помощник на учителя“

За позицията се прилага следната процедура за подбор:

1. Подбор по документи
Кандидатите подават пълен комплект документи в административната сграда на ДГ
„Първи юни“ гр. Белослав, община Белослав, област Варна, ул. „Хан Маламир“ № 9.
Директорът и комисията назначена със Заповед на директора на ДГ „Първи юни“ ще
извърши подбор, след което ще бъде публикуван протокол с допуснатите кандидати на
сайта на ДГ.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или
представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност, няма да
бъдат класирани.

Длъжността се заема чрез сключване на договор, съгласно Кодекса на труда с определен
краен срок до 31.05.2021г.

2. Документи за кандидатстване:
- Заявление – свободен текст върху бланка на проекта;
- Копие от документи за придобита образователна степен /диплом/, квалификация,

сертификати;
- Документи, удостоверяващи професионален опит.

За посочената дейност ще бъде нает 1 помощник на учителя за нуждите на ДГ „Първи юни“.
Наемането на непедагогически специалисти е свързано с предоставяне на Д-2 – Провеждане на
дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи,
осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на
учебни материали, пособия, помагала и др.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
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1. Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на децата със специални
образователни потребности.

2. Оказва техническа помощ при подготовката на образователни материали за деца и
ученици със специални образователни потребности

3. Съдейства организационно и технически на учителя при провеждането на учебния час
или на педагогическата ситуация по преценка на учителите по отделните учебни
предмети или на учителите в групата в детската градина.

4. Познава индивидуалните учебни програми на ученика.
5. Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на децата и

учениците със специални образователни потребности.
6. Подпомага работата на учителите за развитие на развитие на адаптивните им

способности и към постигане на тяхната независимост.
7. Подпомага придвижването на деца и ученици със специални образователни потребности

в сградата на детската градина.
8. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата и учениците, като

подкрепя учителя при осигуряването на реда в групата в случай на проблемно поведение
на дете.

9. Подпомага овладяването на хигиенни навици и самообслужването от децата в детската
градина.

10. Не нарушава и не накърнява личното достойнство на децата.
11. Не разпространява информация за децата, която би нарушила правата на детето и

човешките права.
12. Спазва колегиална и професионална етика.
13. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от

КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.
Да отговарят на изискванията
- Да са физически лица;
- Да имат средно или висше образование;
- Да притежават умения за работа с деца от уязвими рискови социални групие;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Срок на договора и работно време:
С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор с продължителност до 31.05.2021г.
Срок, място и начин за подаване на документи
Заинтересованите кандидати следва да подадат документи до 16,00 ч. на 23.09 и 24.09.2020г.

За допълнителна информация: 0894622274, директор на ДГ – Стефка Георгиева
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