
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧИЛИЩНО НИВО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

„ГЛАВЕН УЧИТЕЛ” В СОУ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 

 
 

1. Да са учители на постоянен трудов договор в СОУ “Георги Измирлиев”. 

2. Да имат най-малко десет години учителски стаж в СОУ “Георги Измирлиев”. 

3. Равнище на лична квалификация – участие във вътрешно училищни форми на квалификация, 

курсове, семинари /доказани с приложени ксерокопия на сертификати, удостоверения, 

свидетелства, протоколи и други документи удостоверяващи участието във формите на 

вътрешно-квалификационни курсове и прояви./ 

4. Опит в работата по училищни проекти и други от сферата на образованието – изготвяне и 

реализация. /Участието се доказва с ксерокопия на заповеди, решения на ПС, документи 

удостоверяващи резултати от участието и/или мотивационно писмо./ 

5. Комуникативни умения:/описани и изложени в мотивационното писмо на кандидата/ 

-умение за работа в екип; 

-умение за работа с ученици; 

-умение за работа с родители; 

-умение за вземане на решения без напрежение; 

-умение за мотивиране и убеждаване. 

6. Участие в дейности за повишаване имиджа на училището: 

-реален принос за изпълнение на приема на ученици и повишаване интереса към училището. 

/доказани чрез резултатите от НВО./ 

-реален принос при реализацията на учениците след завършен седми клас. /доказан чрез 

съпоставителни данни за реализацията на випуска след завършен седми клас през последните 

четири години./ 

-участие в ефективното планиране и провеждане на училищните дейности. 

7. Участие в работата на повече от една училищни комисии през последните четири години. 

8. Виждания за: 

 -конкретни идеи за обмяна на добри педагогически практики и осъществяване на ефективен 

процес по приемствеността. 

-развитие на квалификационната работа в училище; 

-работа с изявени и изоставащи ученици; 

-конкретни идеи за работата си като главен учител в СОУ “Георги Измирлиев”: за една 

календарна година. /Отразяват се в мотивационно писмо./ 

9.Награди и отличия, присъдени за високи резултати в професионалната дейност и принос в 

развитието на образованието. 

 

Срок за представяне на документите:до 16:30 ч.на 30.06.2016 г.в канцеларията на училището.     

 

Настоящите критерии са изготвени на основата на: чл.147 a. 1 от ППЗНП и във връзка с 

Кариерното развитие на педагогическия персонал (чл.129а ал.2 и ал.3 от 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. 


