Структурно звено ДГ „СЛАВЕЙ“
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.31 ал.1 т.14 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и Заповед № 397/08.05.2020г. на
Директора на ДГ „СЛАВЕЙ“ е обявен конкурс / подбор /, за длъжността: „Учител“
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За заемане на 1 свободна щатна бройка от длъжност „.УЧИТЕЛ „ в ДГ „СЛАВЕЙ“
1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
а) да имат минимална образователна степен – БАКАЛАВЪР- ПУП;
б) професионален опит не се изисква
в) да притежават следните компетентности : работа в екип; комуникативна компетентност;
планиране, организация и провеждане на различните режимни моменти в ДГ, професионална
компетентност; аналитична компетентност, насоченост към използването на алтернативни и
иновативни методи в образователния процес, много добри умения за работа с компютър –
Microsoft office – Word, Excell, PowerPiont.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:3. Начин за провеждане на конкурса:
Подбор по документи и събеседване
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят, за участие в
конкурса са:
а) заявление за участие в конкурса;
б) автобиография;
в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни
квалификации, които се изискват за длъжността;
г) копия от документи, удостоверяващи необходимия професионален опит;
5. Документите следва да бъдат представени по електронен път от 22.01.2021 г. до
29.01.2021 г. на email: slavey@dg.plovdiv.bg
6. Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват във ДГ
„СЛАВЕЙ“ и на интернет страницата на Агенция по заетостта.
7. Описание на длъжността „ учител в ДГ „Славей“:
Да планира, организира и провежда образователно-възпитателната дейност в група, чрез използването на
адекватни, алтернативни и иновативни методи, средства и инструментариум за реализацията на дейностите
с деца. Да използва позитивни и подходящи организационни форми на педагогическо взаимодействие,
зачитащи свободния избор на детето, да включва в работата си подходящи учебно-технически средства,
образователни и дидактични материали, да организира оптимално образователната среда и микроклимат в
детската група. Да осъществява дейности по отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на
деца от 3 до 7 годишна възраст, като оказва подкрепа за личностно развитие на децата, съобразявайки се с
индивидуалния им темп на развитие. Да изпълнява държавната образователна политика в областта на
предучилищното образование.

8. Минималния размер на основната заплата, определена за длъжността
„ учител.“ в ДГ „Славей“ е 1260 лв.

Директор:
Л. Биволарска

