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Проект 8605М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
основно училища „ АНТОН СТРАШИМИРОВ“с.ДЕБЕЛТ,обш.СРЕДЕЦ, обл.БУРГАС

ОБЯВЛЕНИЕ

. ОУ,-8815011,СтЙддЙировтДебелт в качеството си на изпълнител по проект ВООЗМ2ОР001-2.О1 1-

0001 „Подкрепа за успе осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма .,.Наука и

образование за интелигентен растеж“ 2014 , 2020 г. и сключено допълнително споразумение Мзх1

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

ОБЯВЯВА ПОДБОР
ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 4/четири/часов работен ден.

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Осъществява практическа дейност по закрила на детето на училищно ниво.

Проучва и събира данни за дете от: семейството, училището., личен лекар и други източнИЦи при необходимост.

Оптимизира взаимодействието на училището с родителите на децата от уязвимите групи..
Провежда индивидуални срещи с родителмте за мотивация за активно приобщаване на децата им в

образователната система.

Организира и провежда информационни кампании.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Образователна степен: завършено средно и/или висше образование.

Професионален опит еминимум 1 година.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:м

,

Да умее да работи самостоятелно и в екип;
Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
Да предлага решения на възникнат проблеми;
обективност на преценката;
Компютърни умения

ЗЗЕЪЛЖИТЕПНИ изисквания за заемане На длъжностите:
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68. ш,]. т. 1 от КТ„ съгласно изискванията на

Проект ВСОЗМ20РОО! 3.01 1-00001 „Подкрепа за успех".
4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

КХККХ

- Заявление за участие в подбора /по образец !,

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография /по образец /;

- Копие от диплома за завършено образование;

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
- Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

- Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
4. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 24.09.2021г. -14.00 часа
Документите се подават в деловодството на ОУ .,Антон Страшимировтдебелт. ул. „ЦвРадойнов“ Ме | 1 |
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Проект 3605М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

за длъжността - социален работник 13 ОУ „Антон Страшимиров"с.Дебелт по проект В605М2ОР001 -

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 СЛСДНИТВ ЦОКУМСНТИС

1 .........................................

Аз, далуподписаният/ата, еъм информиран/о, че предоставените от мен .шчни данни (:

настоящата дема/вани): ще бъдат обработвани за целите на отчитане изпичгнението на

Оперативната програма „Развитие на чоеешките ресурси” 2014-2020: по проект 8605М20Р001-
2.011-0001 „Подкрепа за успех", финансират: от Оперативна програма „Наука и образование за

интелигентен растеж", еъфинанеирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни „

инвестиционни фондове, съгласно чл. 125, параграф 2, буква „Е“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 и

Прицюжение М! 1 към Регламент (ЕС) М 1304/2013 и в съответствие с приложимите нормите/ш
ЦК/ПОЗЕ.


