
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИИ”
гр.Велико Търново, ул. Мармарлийска № 13 тел.: 062/539 410, e-mail: patr.evt vt@abv.bg

изх. №  1184 /20 .08 .2019  г.

О Б Я В А
ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

обявява свободно работно място за:

УЧИТЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНО
МОДЕЛИРАНЕ ООУП

1 щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ , във връзка с чл.70 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността:
• Виеше образование по специалност съгласно Приложение № 1 към чл.24 от 

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и професионална 
квалификация -  учител;

• Добро познаване на законодателството в сферата на основното образование;
• Умение за работа в екип;
• Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/;
• С предимство ще бъдат кандидатурите със специалност математика;
• Съгласно чл.215 от ЗПУО -  съответната длъжност може да заеме лице, което:
>  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията;
>  не е лишено от право да упражнява професията;
>  не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

учениците, определени в чл.2 на Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на 
Министерството на здравеопазването за определяне заболяванията и 
отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Заявление до директора на училището;
• Мотивационно писмо;
• Документ за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност -  копие;
• Трудова книжка -  копие;
• Професионална автобиография /СУ/ - европейски формат
Документите ще се приемат от 20.08.2019 г. до 29.08.2019 г. включително, всеки 

работен ден от 08:00 до 16:00 часа, в канцеларията на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. 
Велико Търново /втори етаж/.

Съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1, т.1 и т.З от Закона за предучилищното и 
училищното образование, при назначаване на работа, кандидатът следва да представи 
свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

mailto:patr.evt_vt@abv.bg

