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Проект 3605М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
основно УЧИЛИЩЕ „ АНТОН СТРАШИМИРОВ“с.ДЕБЕЛТ,общ.СРЕДЕЦ, обл.БУРГАС

ОБЯВЛЕНИЕ

# ОУ ,.Ащежиаировйдебслт в качеството си на изпълнител по проект ВООЗМ2ОР001-

2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. и сключено допълнително

споразумение М9х1 между Изпълнителна агенция ОП НОИР и МОН за учебната 2021/2022 година

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР , А“четири/часов работен ден.

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява СЪТрУдНИЧеСТВО между РОДИТеЛСКаТа ОБЩНОСТ И училището И ПОДПОМаГа активното включване

на родителите в образователния и социалния живот на учениците. Организира и осъществява дейности,

осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на дсцата и учениците в

образователния процес.

Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния

живот на учениците от училищата. ,

Улеснява процеса На комуникация МЕЖДУ местната ОбЩНОСТ И ИНСТИТУЦИИТЕ. Съдейства на учителите и

ръководството на УЧИЛИЩЕТО 38 Привличане И задържане на децата В УЧИЛИЩЕ.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Образователна степен: завършено средно образование.

- Професионален опит - не се изисква.

3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Познаванс културните и социални проблеми на общността;

- Добри комуникативни умения;

- Да има мотивация, нагласа И желание за работа С деца И ученици ОТ етническите малцинства И техните семейства.

ЗЗДЪНЖИТЕПНИ изисквания за таемане На длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов Договор по чл. 68. а|.1. т. 1 от Ю., съгласно изискванията на

Проект ВОО5М2ОРОО1»2.01 1-00001 „Подкрепа за успех".

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Заявление за участие в подбора /по образец/

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография /по образец /;

, Копие от диплома за завършено образование;

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

- Разглеждане На постъпилите документи ОТ КОМИСИЯ.

- Провеждане на интервю с кандидатите. одобрени по документи.

5. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Ще бъдат обявени ДОПЪЛНИТЕЛНО, след изтичане На срока За Кандидатстване.

Инари ник на поливане на покуменги: 2409102! г. -14.00 часа
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Проект 8605М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Резултатите от подбора ще бъдат публикувани в сайта на чилишето.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

за длъжността , образователен медиатор 13 ОУ „Антон Страшимиров"с.Дебелт по проект
ВООЗМ2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. финансиран от Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена на кандидата

Дата на раждане

Място на раждане

Адрес

Телефон за контакти

е-таН:

Прилагам следните документи:

Аз. далупадписаният/ата, съм информиран/а, че предоставените от мен лични данни в

настоящата декларация ще бъдат обработвани за целите на отчитане изпълнението на

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси"" 2014-2020: по проект ЕООД-МЗОРОШ-

2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове, съгласно чл. 125, параграф 2. букви ,.г" от Регламент (ЕС) 1303/2013 и

Приложение Ле 1 към Регламент (ЕС) М? 1304/2013 и в съответствие с приложимите нормативни
(ПП/1088.


