
списък

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: „директор" -  по 1 /една/ щатна бройка на следните 
общински детски градини на територията на община Нова Загора:

№ Н аим енование на детската градина Н аселено място
1 Детска градина „Слънчице" гр. Нова Загора

2 Детска градина „Надежда" гр. Нова Загора

3 Детска градина „Детски свят" гр. Нова Загора

4 Детска градина „Веселуш ко" с. Коньово

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 
конкурсната комисия реши:
I. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ Име, презиме, фамилия
1 Ваня Спасова

2 Светла Стоянова

3 Цвета Станева

4 Галя Петкова

5 Нели Стоянова

Кандидатите допуснати до конкурса следва да се явят за решаване на тест 
на 16.12.2020Г. от 09:00 часа в административната сграда на община Нова Загора, 
ет. III, зала № 316, ул. „24 май" № 1, гр. Нова Загора.

При успешно решаване на теста, допуснатите кандидати следва да се явят 
на интервю на 16.12.2020г. от 11:00 часа в административната сграда на община 
Нова Загора, ет. III, зала № 316, ул. „24 май" № 1, гр. Нова Загора.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива

III. Провеждане на конкурса с допуснатите кандидати: тест и интервю

1. Тест
Целта на теста е да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат да се 

справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.
Тестът съдържа 25 /двадесет и пет/ въпроса. Всеки от 25-те тестови въпроса, носи 
при верен отговор по 1 /една/ точка. Тестът се поставят в плик -  голям формат, а в 
плик -  малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име.



Отварянето на плика -  малък формат, става, след като тестът е оценен от комисията, 
и срещу името на кандидата се отбелязва резултатът.

До събеседването се допускат кандидати, получили минимум 15 точки на теста.

II. Интервю
Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по 

азбучен ред. Комисията провежда събеседване с кандидатите като оценява 
професионалната подготовка и други качества на кандидата, необходими за 
заемането на длъжността. Събеседването с кандидатите включва решаване на 
практически казуси, въпроси от нормативната уредба -  Закон за предучилищното и 
училищното образование, подзаконова нормативна уредба в областта на 
предучилищното образование, Кодекса на труда, Закон за местното самоуправление 
и местната администрация, наредби и инструкции на МОН, наредби на Общински 
съвет Нова Загора, касаещи дейността на детските градини.

Комисията оценява кандидатите по следните критерии, в съответствие с 
Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти:

Педагогическа компетентност, свързана с:
■ организирането и провеждането на качествен образователен
■ познаване и прилагане на книжовните езикови норми;
■ познаване и ефективно прилагане на дигиталните тех 

иновативни образователни технологии, техники и n 
преподаване и оценяване;

■ управление на ресурси, свързани с личностното развитие и 
приобщаването на деца със специални образователни потребности, 
деца с изявени дарби и деца в риск.

Управленска компетентност, свързана с:
■ познаване и прилагане на нормативната уредба, относно трудовото 

законодателство и социалното осигуряване, предучилищното 
образование и др. имащи отношение към образователната институция;

■ противодействие на незаконни, корупционни и други прояви;
■ планиране, организиране и контрол;
■ управление на ресурси.

Социална и гражданска компетентност, свързана с познаване и прилагане на 
езиковите норми при комуникация в различен контекст, презеНтационни 
умения, обмен на информация и създаване и подкрепяне на добри практики в 
образователната система, създаване на партньорски взаимоотношения и 
ефективно взаимодействие с родители, обществения съвет, социални 
партньори, институциите в образователната система, органите на местно 
самоуправление и др.

Максималният брой точки за всеки от критериите е 5, а кандидата се счита за 
успешно преминал интервюто, ако сбора от точките от оценъчните карти на всички 
членове на комисията е 65 % от максималния брой точки. Максималният брой точки 
се определя в зависимост от броя на членовете на комисията за провеждане на 
конкурса.

Окончателният резултат от конкурса за всеки кандидат се формира като сбор от 
резултата от оценката на теста и резултата от събеседването.
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