№ ……….………………….
……………………. 2013 г.

ОБЯВА
Министерството на образованието и науката търси да назначи по един психолог в
изпълнение на Дейност 1. „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при
деца от предучилищна възраст” по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” за
срок от 6 /шест/ месеца, при норма на заетост до 75 часа на месец, в следните детски градини
и обединени детски заведения:
област

община

населено

име на ДГ/ОДЗ

място
1

Благоевград

Благоевград

гр. Благоевград

Обединено детско заведение № 4

2

Видин

Грамада

гр. Грамада

Обединено детско заведение
"Т. Титоренков"

3

Враца

Враца

гр. Враца

Целодневна детска градина "Дъга"

4

Добрич

Балчик

гр. Балчик

Обединено детско заведение № 2
"Знаме на мира"

5

Кърджали

Кърджали

гр. Кърджали

Целодневна

детска

градина

детска

градина

детска

градина

"Чайка"
6

Русе

Бяла

гр. Бяла

Целодневна
"Първи юни"

7

Силистра

Дулово

гр. Дулово

Целодневна

"Щастливо детство"
8

Сливен

Нова Загора

гр. Нова Загора

Обединено

детско

заведение

"Тракийче"
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Изисквания за заемане на длъжността психолог
При подбора и назначаването на специалистите се спазват регламентите на съответните
нормативни актове в системата на народната просвета – Закон за народната просвета,
Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г.
за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото
образование, професионална квалификация и правоспособност и др.
Кандидатите следва да отговорят на следните условия:
•

да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен
бакалавър по специалността психология от професионално направление психология;

•

наличието на надграждаща образователно-квалификационна степен магистър по детскоюношеска психология или по клинична психология е предимство;

•

при липсата на кандидати с посочените изисквания е възможно назначаването на такива,
които имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен
бакалавър по специалности от професионални направления теория и управление на
образованието, педагогика, педагогика на обучението по…, филология, философия,
история и археология, социални дейности, социология, антропология и науки за
културата и с придобита степен магистър по психология;

•

да имат минимум 2 години стаж по специалността.
Начин за провеждане на конкурса:
Подбор по документи
Документи за кандидатстване:
1. Заявление (свободен текст), в което кандидатът посочва детската градина или з
обединеното детско заведение, за която/което кандидатства
2.

Автобиография по образец

3. Копие от диплома за висше образование
4. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка
5. Копие от референции/препоръки (ако е приложимо)

Кандидатите могат да подават заявления за участие в срок до 7 /седем/ работни дни,
считано от датата на публикуване на обявата.
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Документите се подават всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа на следния адрес:
гр. София, бул. „Княз Дондуков” 2А – деловодство, на вниманието на г-жа Пенка
Иванова, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” и
ръководител на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”.
Допълнителна информация за проекта можете да намерите на следния адрес:
http://vkluchvashto.mon.bg/ или на ел. адрес v.vuchkova@mon.bg, тел: 02/92 17 738,
0889 882 269 – г-жа В. Вучкова, координатор по проект „Включващо обучение“; на ел.
адрес m.palenkova@mon.bg, тел. 02/92 17 666 – г-жа М. Паленкова, финансов координатор
по проекта.

Приложения:
Приложение 1 - Образец на автобиография
Приложение 2 – Образец на договор
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