НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0751/60151 e-mail: npgdt@mail.bg,www.npg-gd.com

ПРОЦЕДУРА
за обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността:
- Главен учител по общообразователна подготовка
в Неврокопска професионална гимназия ”Димитър Талев”– гр. Гоце Делчев
Съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти и Правила за заемане на длъжността „Главен
учител“
Неврокопска професионална гимназия”Димитър Талев”– гр. Гоце Делчев обявява конкурс по
следната процедура :

1. Изработване на обявление за конкурса включващо:


Наименование на училището, мястото и характера на работата, изискванията за

длъжността


Начина на провеждане на конкурса



Необходимите документи, мястото и срока за подаването им.

Срок: 28.09.2018 г.

Комисия: Председател: Василка Кирева

и членове: инж. Соня Кюлева, Елена Търтова, Миглена
Караякова, Елена Иванова, Мариана Дакова, инж. Румен Шарланджиев, Трендафилка Джонгова,
Павлина Тренчева
2. Обявяване на конкурса:


На информационното табло



В официалния сайт на училището

Срок: 28.09.2018 г.

Отговорник: Трендафилка Джонгова-Ръководител „ИКТ“
Павлина Тренчева – спец „Човешки ресурси“

3. Изработване на характеристика на конкурсната длъжност и предоставяне на
кандидатите, за да се запознаят предварително с нея.
Срок: 28.09.2018 г.

Отговорник: Василка Кирева - ЗДУД
Павлина Тренчева – спец „Човешки ресурси“

4. Подаване на документи за участие в конкурса.
Срок: до 12.10.2018 г.

Канцелария „Човешки ресурси“ – Павлина Тренчева

5. Заседание на комисията за допускане на кандидатите до конкурс, назначена от
директора.
Срок: до 19.10.2018 г.

Комисия: Председател: Василка Кирева

и членове: инж. Соня Кюлева, Елена Търтова, Миглена
Караякова, Елена Иванова, Мариана Дакова, инж. Румен Шарланджиев, Трендафилка Джонгова,
Павлина Тренчева

6. Писмени съобщения до недопуснатите кандидати за съображенията за отказа.
Срок: 22.10.2018 г.

Комисия: Председател: Василка Кирева

и членове: инж. Соня Кюлева, Елена Търтова, Миглена
Караякова, Елена Иванова, Мариана Дакова, инж. Румен Шарланджиев, Трендафилка Джонгова,
Павлина Тренчева

7. Възражение на недопуснатите кандидати пред директора на училището, обявил
конкурса.
Срок:до 14:30 часа на 23.10.2018 г.

Канцелария „Човешки ресурси“ – Павлина Тренчева

8. Директорът на училището решава окончателно въпроса за недопуснатите кандидати.
Срок: до 16 часа на 23.10.2018 г.

9. Провеждане на конкурса от комисия, назначена от директора на училището, която:

 Изготвя критерии за подбор на училищно ниво за заемане на длъжността „Главен учител по
общообразователна подготовка”.


Оценява подготовката и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на
длъжността по предоставените от тях документи.



Допуска до събеседване кандидат, отговарящ на изискванията, необходими за заемане на
длъжността и отговарящи на критериите за подбор по документи.



Класира само успешно издържалите първи етап на конкурса.



Провежда събеседването с кандидатите, преминали във втори етап на конкурса.



Съставя протокол за проведения конкурс с предложение за сключване на допълнително
споразумение с класиралите се на първо място кандидати.



Поставя в учителската стая за информация копие от протокола на комисията.
Срок: 26.10.2018 г.

Комисия: Председател: Василка Кирева

и членове: инж. Соня Кюлева, Елена Търтова, Миглена
Караякова, Елена Иванова, Мариана Дакова, инж. Румен Шарланджиев, Трендафилка
Джонгова, Павлина Тренчева
11. Съобщаване на резултата от конкурса на участвалите в него учители.
Срок: 26.10.2018 г.

Отговорник: Павлина Тренчева - спец „Човешки ресурси“

12. Възникване на трудовото правоотношение с учителя, които е класиран –
от 01.11.2018 г.

Отговорник: Павлина Тренчева - спец „Човешки ресурси“

