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Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех"
ЗАПОВЕД
№ 026/ 16.09.2019

На основание чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО и във връзка чл.70 от Указанията
за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА
ЗА УСПЕХ” и писмо на МОН е № 9105-277/14.08.2019 г.
НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура по чл.70 от Указанията за изпълнение на дейностите по
проект BG 05M 20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”за назначаване на
служител на длъжност ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР - един - на 1/2 щат при 4 часов
работен ден в Пето ОУ „Христо Ботев ” град Кюстендил, община Кюстендил, област
Кюстендил.
И. Определям следните условия за участие в процедурата
Образователният медиатор в училище е посредник между семействата,
местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и
качественото училищно образование, на учениците в училището, както и за насърчаване
сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите
специалисти в училището. Изискванията са следните:
1. Образование: основно, средно или виеше образование
2.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни

културни особености на децата и учениците от уязвимите общности.
3.

Умения за работа е деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и

съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
-. дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
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- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква, но в случай, че притежава ще бъде считано за
предимство
6. Допълнителна квалификация/обучение:
компютърна грамотност
III. Критерии за подбор:
степен на образование;
висока степен на доверие и авторитет сред родителите на учениците от училището;
квалификация / притежаващите квалификация в областта на педагогиката, социалните
дейности и връзки е обществеността ще се счита за предимство/
професионален опит в сферата на педагогиката или социалните дейности
IV. Срок за назначаване на трудов договор :
Трудовия договор е със срок 01.10.2019 до 14.09.2020г.

V. ЗАПЛАЩАНЕ:
1.Индивидуалната основна месечна работна заплата е в размер на минималната
работна заплата за страната, определена за съответната година -280,00 лева за 2019г.и за
4-ри часов работен ден - 1/2щат.
2.
Брутната работна заплата включва основната работна заплата по т.1 и
допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в
процент, определен е индивидуалния трудов договор.
3.
На лицето се изплаща и обезщетението по чл.40, ал.5 от КСО за временна
неработоспособност, за общо заболяване, както и възнаграждението за платен годишен
отпуск на лицето.
Заплащането на лицето назначено на длъжността „Образователен медиатор“ и
осигуряването е за сметка на проект „Подкрепа за успех“ BGM2OP001-2.011-0001
VI.

Необходими документи :
1 Заявление
2. Автобиография
3 . Документ за завършено образование
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство за работа
VII. Подаване на документи
Документите се представят в писмен вид, на хартиен носител в срок от
16.09.2019г. до 17:00 ч. на 27.09.2019 г. в деловодството на училището - Пето ОУ
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_____ Проект BG05M2QP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех"
„Христо Ботев“гр.Кюстендил.
VIII.

Провеждане на процедурата по разглеждане на подадените документи
Определям следната Комисия, която да разгледа постъпилите в училището
документи и организира събеседване с кандидатите:
Председател: Христина Калфина - гл.счетоводител
и членове: 1.Весела Здравкова - старши учител
2.Даниела Шиякова - старши учител
Комисията да се произнесе като състави протокол за избор на лице за длъжността
„Образователен медиатор“ в срок до 30.09.2019г.
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