
Средно училище „ Владимир Комаров” 
Велико Търново
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Изх.№ //А'08.07.2019г.
ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛ110 УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДИРЕКЦИЯ ..БЮРО ПО ТРУДА“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А
На основание чл. 19. ал.2, г. 10 от Наредба №12 от 0 1.09.201 бгда статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
с п ец и ал и сти об я вя ва м:

Свободно работно място за „УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ -  учител по чл.67, 
iui.l.T. 1 от КТ е часове по „Химия и опазване па околната среда“, „Биология и здравно

образование“ и „Човека и природата“
Изисквания към кандидатстващото лице:

1. Да отговаря на изискванията за образование и квалификация за заемане на 
длъжност „учител“ съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №4 2 от 
01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти - виеше образование по специалност 
„Химия и опазване на околната среда“ и/или „Биология и здравно образование“;

2. Добро познаване на законодателството в сферата на средното образование;
3. Умение за работа в екип;
4. Компютърни умения/Microsolt Office, Internet/;

Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление до директора;
2. Мотивационно писмо;
3. Професионална автобиография;
4. Копие от диплома за завършено виеше образование по съответната специалност 

и от допълнителни квалификации;
5. IIрепис-извлечеиие от трудова книжка.

Необходими документи при назначаване:

J.

Медицинско свидетелство отличен лекар;
Свидетелство за съдимост;
Документ за проведен медицински преглед от лекар с придобита специалност по 
психиатрия и лекар с придобита специалност по гшевмология и фтизиатрия при 
заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път. удостоверяващ 
липсата па заболявания по чл.2 на Наредба 4 от 24 октомври 2016г. за 
определяне заболяваннята и отклоненията, които застрашават живота и здравето 
па децата и учениците, издаден до три месеца преди постъпване па работа.

Срок за подаване па документи: от 09.07.2019г. до 0 1.09.2019г. от 09:00 до 16:00 часа в 
канцеларията на СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново.
За контакти: 062674974; ОХ7/998251
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