
 

 

ПРОЦЕДУРА  

 

за  обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен учител” , съгласно   

чл.147 ал.1 т. 1 от ППЗНП,  във връзка с Кариерното развитие на педагогическия персонал 

(ПМС  № 254 от 26.10. 2009 г.) и чл.26а и 26б от ПДУ актуализиран и приет на заседание на ПС 

на 27.06.2016 година. 

                                                 

 

 

1. Изработване на  обява за избор на „Главен учител” съгласно: Критерии за подбор на 

училищно ниво за заемане на длъжността „Главен учител” в СОУ “Георги Измирлиев”: 

          Начин на провеждане на избора – по документи; 

Срок :27.06.2016 г.      Комисия:   Р.Рачева, П.Минкова, Ст.Илиева 

  

2. Обявяване на конкурса: 

На информационното табло 

В официалния сайт на училището 

Срок: 27.06.2016 г.                                                                 Комисия:   Р.Рачева, П.Минкова, 

Ст.Илиева   

3. Изработване на  характеристика на   длъжността  „Главен учител” от КОО – природо 

математически цикъл  и предоставяне  на кандидатите, за да се запознаят предварително с нея. 

                                                                                                    

Комисия:  Р.Рачева, П.Минкова, Ст.Илиева    Срок:  27.06.2016 г. 

4. Подаване на документи  за участие в  избор за заемане на длъжността в канцеларията на 

училището. 

        Срок:   до 16:30 ч.на 30.07.2016 г. 

5. Заседание на комисията  за допускане на  кандидатите до избор за заемане на длъжността, 

назначена от директора. 

Срок: 04.07.2016 г.                        Комисия:   по заповед на директора  

6. Писмени съобщения до недопуснатите кандидати за съображенията за отказа. /В случай на 

наличие, по преценка на комисията, на обстоятелства за недопустимост на някой от подалите 

заявления кандидати/ 

Срок:05.07.2016 г.                   Комисия:  по заповед на директора 

7. Възражение на  недопуснатите кандидати  пред директора  на училището,  обявил конкурса. 

/В случай на наличие, по преценка на комисията, на обстоятелства за недопустимост на някой 

от подалите заявления кандидати/ 

Срок:  07.07.2016 г.       Комисия:  по заповед на директора 

8.Писмено съобщение на основата на издадена заповед на директора на  училището до 

недопуснатите кандидати с окончателно решение по  въпроса. 

Срок:  08.07.2016 г.           Комисия:   :   по заповед на директора 

9. Писмено съобщаване  на датата, часът  на започване и  мястото на заседанието на комисията 

по избор на   длъжността  „Главен учител” от КОО – природо математически цикъл. 

Срок: 11.07.2016 г.           Комисия:   :   по заповед на директора 

10. Задължения на комисията при провеждане на заседание за класиране и подреждане на 

кандидатурите за избор на „Главен учител”   назначена от директора на училището в 



съответствие с утвърдените критерии за избор за заемане на длъжността: 

-Изготвя „Оценъчна карта” за всеки един от участниците в съответствие с утвърдените от 

директора критерии за избор. 

- Оценява в съответствие с критериите и предоставените в заявленията документи 

професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на 

длъжността. 

-Класира  успешно представителите се кандидати. 

-Съставя протокол за проведения за проведения избор. 

Срок:  11.07.2016 г.   Комисия:   по заповед на директора 

  

11. Съобщаване на резултата от избора  на участвалите  в него учители. 

Срок: 12.07.2016 г.                               Отг.:Ст.Илиева  

 

12. Възникване на трудовото правоотношение - по преценка на директора на училището след 

представяне на резултатите отразени в протоколите на комисията. 

 

 


