ОБЩИНА ОМУРТАГ
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.90и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал. 5и 6 от
Закона за народната просвета и Заповед № 61/30.01.2013г. на Кмета на община
Омуртаг
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА следните общински детски градини на
територията на община Омуртаг:
1. Целодневна детска градина “Първи юни”, с. Врани кон, ул. Стара планина 19;
2. Целодневна детска градина “Космонавт”, с. Камбурово, ул. Палатица 7;
3. Целодневна детска градина “Щастливо детство”, с. Обител, ул. Георги
Димитров 7;
Място на работа:
1. Целодневна детска градина “Първи юни”, с. Врани кон, ул. Стара планина 19;
или
2. Целодневна детска градина “Космонавт”, с. Камбурово, ул. Палатица 7;
или
3. Целодневна детска градина “Щастливо детство”, с. Обител, ул. Георги
Димитров 7;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната дейност на
детската градина
І. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
1. Български граждани;
2. Образование – висше; образователно-квалификационна степен “бакалавър” или
„магистър”
3. Специалност- “Предучилищна педагогика” или “Предучилищна и начална
педагогика” и присъдена квалификация “учител” или педагогическа правоспособност,
която позволява да се изпълнява нормата за задължителната преподавателска работа на
директор на детската градина;
4. Три години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж;
5. Да отговарят на изискванията на чл.40 от Закона за народната просвета, да не са
осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да
не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и
отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
6. Да не им е налагано дисциплинарно наказание “уволнение” по чл.188, т.3 от КТ и
трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5
от КТ , през последната година преди подаването на документите от кандидата.
Като предимство се счита:
1. Чуждоезикова подготовка
2. Компютърна грамотност
ІІ.Начин на провеждане на конкурса
Защита на концепция за дейността и развитието на детската градина за период от 3
години.
Събеседване.
ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие;
2. Документ за самоличност (копие);

3. Документ за трудов стаж (копие);
4. Професионална автобиография;
5. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование,
професионална квалификация, учителска правоспособност (копие);
6. Свидетелство за съдимост ;
7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за
длъжността “директор” на ЦДГ;
8. Удостоверение, че лицето не се води на отчет в психиатричен диспансер по
местоживеене;
9. Концепция за дейността и развитието на детската градина за 3 годишен период в 5
екземпляра в запечатани и ненадписани пликове (бройките са съобразени с членовете
на комисията).
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на детската градина; основни проблеми на
функционирането и;
- тенденции и възможности за развитието на детската градина;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в
управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на
детската градина, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти във връзка с образователната и
популяризаторската дейност на детската градина;
- етапи на реализация на концепцията.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от
длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
- Общинска администрация гр.Омуртаг;
- Адрес: гр.Омуртаг, ул.”Александър Стамболийски” № 2А
- Деловодство на общинска администрация – Омуртаг, стая № 8;
- Телефон: 6-23-11;
- Лице за контакти: Радка Рашева- Зам. Кмет на община Омуртаг;
- Краен срок за подаване на документи –един месец от публикуване на обявата в
местен печат.
Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците и други съобщения във
връзка с конкурса – Информационното табло за обяви и съобщения в сградата на
общинска администрация Омуртаг и сайта на общината.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършват лично или
чрез пълномощник.

НЕЖДЕТ ШАБАН
Кмет на Община Омуртаг

