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Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ОБЯВА
Община Нови пазар в изпълнение на проект „Подкрепа за изграждане на
приобщаваща среда в детските градини в Община Нови пазар”, реализиран с
безвъзмездната финансова помощ от УНИЦЕФ обявява свободни работни места за
формиране на екип от специалисти:
- психолог (1/2 щат);
- логопед (1/2 щат);
Основна цел: Осигуряване на допълнителна, специализирана подкрепа от екип
от специалисти в Детска градина „Китка“ съобразно индивидуалните потребности на
всяко дете. Ранно разпознаване на обучителни затруднения при децата чрез прилагане
на скрининг тест и други утвърдени методики и осигуряване на подкрепа за
стимулиране развитието на детето в зависимост от неговите потребностите и
специфичните затруднения.
 Участие в извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата;
 Диагностична, рехабилитационна и терапевтична работа с деца със специфични
образователни потребности, както и при деца в риск от такива;
 Психо-социална подкрепа на децата и техните семейства;
 Консултативна, методическа и експертна подкрепа (индивидуална и групова) на
педагогическия и непедагогическия персонал в детската градина за приобщаване
на децата със специфични потребности;
 Индивидуална и групова подкрепа на родителите.
Дейността на екипа ще се извършва в съответствие с Държавния образователен
стандарт за приобщаващо обучение.
При подбора и назначаването на специалистите ще се спазват съответните
нормативни актове - Закон за предучилищното и училищно образование; Инструкция
№ 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или
"възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и
правоспособност ( действаща към момента на назначаване на специалистите в екипа)
Кодекс на труда и други.
І. Основни задължения на длъжността „Психолог”:
Наименование по НКПД: Психолог
Код по НКПД 2634 6003
Цел на длъжността: Длъжността отговаря на потребностите от полагането на
специални грижи за психичното здраве на подрастващите в детската градина,
формирането на позитивни социални нагласи и ценностни ориентации, превенция на

негативни явления и осигуряване на условия за пълноценно взаимодействие между
детето и факторите на обкръжаващата го среда в детската градина.
1. Място на работа - Детска градина „Китка”, гр. Нови пазар.
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”
или„бакалавър” по специалности от професионални направления “Психология” или
„Педагогика” или по друго професионално направление с присъдена професионална
квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация по
„психология”.
- да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление;
- да не са лишени от право да упражняват професията си;
- да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или
здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието
и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
- да владеят книжовен български език.
3.2. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
емоционална
устойчивост,
тактичност,
комуникативност,
самостоятелност,
организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност,
коректност.
Необходими документи:
Заявление в свободен текст до Кмета на Община Нови пазар;
Професионална автобиография на кандидата (CV);
Мотивационно писмо;
Копие на диплом за завършено образование;
Копие на трудова книжка или удостоверение за професионален опит/трудов
стаж/;
o Копие на сертификати и препоръки (по желание на кандидата);

3.
o
o
o
o
o

ІІ. Изисквания към кандидатите за длъжността „Логопед”:
Наименование по НКПД: Логопед
Код по НКПД: 2266 6001
1. Място на работа - Детска градина „Китка”, гр. Нови пазар.
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността „логопедия“; по една от специалностите
специална педагогика (дефектология), педагогика, начална училищна педагогика или
предучилищна педагогика със специализация или преквалификация по „логопедия“; по една
от специалностите българска филология, български език и руски език, български език и
западен език или български език и история с преквалификация по „логопедия“ или по
сурдопедагогика (слухово-речева рехабилитация;
- да имат отлични комуникативни способности;
- да са без говорни нарушения, диалектен говор, акцент;
- да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено

престъпление;
- да не са лишени от право да упражняват професията си;
- да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или
здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието
и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването;
- да владеят книжовен български език.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
емоционална
устойчивост,
тактичност,
комуникативност,
самостоятелност,
организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност,
коректност.
3. Необходими документи:
o Заявление в свободен текст до Кмета на Община Нови пазар;
o Професионална автобиография на кандидата (CV);
o Мотивационно писмо;
o Копие на диплом за завършено образование;
o Копие на трудова книжка или удостоверение за професионален опит/трудов
стаж/;
o Копие на сертификати и препоръки (по желание на кандидата);
Срок за подаване на документи – до 17,00 часа на 21.10.2016 год.
Кандидатите следва да подадат необходимите документи в Информационния
център на Община Нови пазар, ул. „Васил Левски“ №3. Мотивационното писмо и
автобиографията следва да се подадат и на електронен адрес sradeva@unicef.org.
4. Подборът ще се извърши по документи и интервю от комисия с участието на
представители от УНИЦЕФ, Община Нови пазар и Детска градина „Китка”, гр.
Нови пазар въз основа на документите на кандидатите.
5. С одобрените кандидати ще се сключат срочни трудови договори по 68, ал.1, т. 2
във връзка с чл. 70 от КТ – със срок на изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на
работодателя.
Проектът „Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детските градини в
Община Нови пазар ще се изпълнява в рамките на 17 календарни месеца – до
31.12.2017 година.

