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ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на
община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с договор за БФП №
BG05M2OP001-3.002-0039-С01 по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Община
Смядово
ОБЯВЯВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЛЕДНИТЕ КЛУБОВЕ:

1. Клуб „В света на книгите“ в ОУ „Христо Ботев“, с. Янково – 1 брой
2. Клуб „Царството на книгите“ в ОУ „ Васил Априлов“, с. Риш – 1 брой
3. Клуб „Приятели на книгата“ в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Смядово – 1 брой
4. Клуб „Млад журналист“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово – 1 брой
5. Екоклуб „Да преоткрием природата“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово – 2
броя
6. Танцов клуб „Етно“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово – 1 брой
7. Театрален клуб „Приказен свят“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово – 1 брой

І. Кратко описание на длъжността:
1. Клуб „В света на книгите“ в ОУ „Христо Ботев“, с. Янково
Ръководи клуб, включващ 16 ученици от І до ІV клас от различен етнически произход.
Работа с ученици, за които българският език не е майчин, ученици с пропуски в четивната
техника, както и с ученици, които изразяват желание за общуване с художествената литература.
Работа за развиване уменията на учениците за осмисляне на художествената литература като
ценност и формиране на потребност от общуване с нея, повишаване на езиковата култура.
2. Клуб „Царството на книгите“ в ОУ „ Васил Априлов“, с. Риш
Ръководи клуб, включващ 15 ученици на възраст от 8 до 13 години от различен етнически
произход.
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Работа с ученици, за които българският език не е майчин, ученици с пропуски в четивната
техника, както и с ученици, които изразяват желание за общуване с художествената литература.
Работа за подобряване на четивната техника на учениците както и уменията им за разбиране на
текст и правилна и уместна употреба на българския книжовен език в устната и писмената реч.
3. Клуб „Приятели на книгата“ в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
Ръководи клуб, включващ 25 ученици от І до VІІІ клас от различен етнически произход.
Работа с ученици, за които българският език не е майчин, ученици с пропуски в четивната
техника, както и с ученици, които изразяват желание за общуване с художествената литература.
Работа за подобряване на четивната техника на учениците, на уменията за правилна и уместна
употреба на българския книжовен език в устната и писмената реч, за осмисляне на
художествената литература като ценност и формиране на потребност от общуване с нея,
повишаване на езиковата култура.
4. Клуб „Млад журналист“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
Ръководи клуб, включващ 20 ученици от ІХ до ХІІ клас. Работа с ученици в две секции:
„Създаване на журналистически текстове“ и „Журналистическа фотография“. Формиране на
репортерски екипи от ученици от различни етноси. Работа с учениците за усвояване на основни
практически умения за журналистическата дейност – писане на материали, вземане на
интервюта, снимки и фоторепортажи от събития. Издаване на електронен вестник със събраните
материали.
5. Екоклуб „Да преоткрием природата“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
Ръководи клуб, включващ 15 ученици от І до ІV клас от различни етноси. Работа с
ученици за запознаване с природните забележителности на региона, запознаване с растителни и
животински видове характерни за региона, изготвяне на презентации по темата, организиране и
участие в екокампании, почистване на райони в града и др. – 1 брой
Ръководи клуб, включващ 15 ученици от V до VІІІ клас от различни етноси. Работа с
ученици за запознаване с природните забележителности на региона, запознаване с растителни и
животински видове характерни за региона, изготвяне на презентации по темата, организиране и
участие в екокампании, почистване на райони в града и др. – 1 брой
6. Танцов клуб „Етно“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
Ръководи танцов клуб, включващ 16 ученици от І до VІІІ клас от различни етноси. Работа с
ученици за разучаване и представяне на български, ромски и турски народни танци, участия в
концерти и мероприятия на територията на общината и извън нея, съхраняване и
популяризиране на българската, ромската и турската традиционна култура.
7. Театрален клуб „Приказен свят“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
Ръководи клуб, включващ 2 групи от по 15 ученици – една, включваща ученици от ІІ и ІІІ
клас и една, включваща ученици от ІІІ и ІV кл. Работа с ученици за запознаване с приказни
текстове, работа по актьорско майсторство, създаване и манипулиране на кукли, драматизации
на приказки на народите, представления с кукли и кукли за пръсти.
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ІІ. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на образование – висше (бакалавър/магистър), професионални направления
„Педагогика“, „Педагогика на обучението по …“, „Филология“, „Биологични науки“, „Науки за
земята“, „Математика“ и „Информатика и компютърни науки“.
.
2. Професионален опит – специфичен опит в дадената сфера.
3. Опитът при изпълнение на други проекти е предимство.
ІІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Да е дееспособно лице.
2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по
съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
ІV. Допълнителни изисквания:
1. Готовност за работа по график.
2. Компютърна компетентност – Microsoft Word, Microsoft Excel.
3. Умения и нагласа за работа с деца и ученици в риск.
V. Ред за провеждане на подбора:
Процедурата по подбор на кандидатите ще се проведе в един етап – подбор по документи,
както следва:
1. Проверка на представените документи:
1.1. Документи за участие в конкурсната процедура:
 Заявление по образец;
 Автобиография по образец;
 Декларация по образец;
 Копие на документ за самоличност;
 Копие на диплома за придобита степен на образование, съобразно изискванията;
 Копие на документ, удостоверяващ наличието на професионален опит (в случай, че
кандидатът притежава такъв).
1.2. Място за подаване на документи:
Документите се подават лично в Информационния център, разположен в административната
сграда на община Смядово – пл. „Княз Борис І“ №2, за проект № BG05M2OP001-3.002-0039
„Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, в срок до: 17.00 ч. на 08.12.2017 г.
(включително).
Образци на документите за участие в конкурсната процедура са достъпни на интернет
страницата на община Смядово или в Информационния център на Общината.
До участие в процедурата за подбор, се допускат само лица, които са представили в срок
всички необходими документи, посочени в обявата.
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2. Обявяване на резултатите:
Резултатите от проведения процедура за подбор ще бъдат обявени на интернет страницата на
Община Смядово, както и на информационното табло, намиращо се в административна сграда.
С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори за срок от 18 месеца, в
рамките на 150 астрономически часа за целия период на изпълнение на проекта, а възнаграждението
се осигурява по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно
мечтаят, учат и играят“ по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
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