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КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,  ПСИХОЛОЗИ, 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН” 

ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 

2017 / 2018 г. 

 

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА 

 

18. СУ „Уилям Гладстон” обявява конкурс за селекция на кандидати за провеждане на 

мобилности с цел обучение по Програма Еразъм+ през учебната 2017/2018 година съгласно 

Договор номер: 2017-1-BG01-KA101-036167 

 

Обученията в чужбина са допустими за кандидати, които заемат щатни бройки в 18. СУ „Уилям 

Гладстон”. 

 

Целта на мобилностите е придобиване на специфични практически умения ЗА РАБОТА С 

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  И/ИЛИ МИГРАНТИ.  

 

Период на провеждане на мобилностите – от 1 март 2018 г. до 30 юли 2018 г. 

 

Критерии за допустимост на кандидатите: 

1. Притежаване на ниво на владеене на работния език на провежданите обучителни курсове - 

английски език. 

2. Липса на предишен опит в участие в подобни квалификационни курсове в чужбина. 

3. Притежаване на професионален опит в работа с ученици със СОП и/или ученици мигранти (класни 

ръководители на паралелки с ученици от горепосочените целеви групи, психолози, ресурсен учител и 

членове на ръководството на 18. СУ „Уилям Гладстон”) 

4. Участие в разработването на училищни и национални програми и проекти за интеграция на ученици 

със СОП и/или ученици мигранти. 

5. Проявавана активност при реализация на европейски проекти в рамките на  институцията.  

6. Участие в разработването на училищни учебни програми, участие разработване на учебници и 

учебни помагала.  
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ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ 

1. Конкурс  

За мобилности с цел обучение, които ще се проведат в периода от от 1 март 2018 г. до 30 юли 2018 г., 

18. СУ „Уилям Гладстон” организира конкурс за селекция на кандидатите. Всички заинтересовани 

педагогически специалисти подават необходимите документи в канцеларията на 18. СУ „Уилям 

Гладстон”, в срок до 14.02.2018 г., 17:00 часа. При подаване на непълен комплект от документи, 

кандидатурата  няма да бъде разгледана. В случай, че кандидатите, които отговарят на всички условия 

за селекция, са повече от общия брой договорени мобилности приоритетно ще бъдат предложени за 

финансиране кандидати, които никога не са участвали в мобилност с цел обучение, обучение по 

програма Коменски и/или Еразъм+ 

 

1.1. Документи за кандидатстване: 

 Заявление – по Образец, оригинал 

Кандидатът носи отговорност за достоверността на предоставената информация и 

полагането на изискуемите подписи. 

 Автобиография (Европас формат, на български език) 

 Езиков паспорт (Европас формат, на български език) 

 Документи, удостоверяващи езиковата компетентност (ако е приложимо).  

 

Всички документи трябва да бъдат подредени в папка и в реда, посочен по-горе, като на всяко 

Заявление ще бъде поставен входящ номер. 

Комисията няма да одобри и предложи за финансиране кандидати, които са посочили невярна 

информация, при липса на документ и/или информация, както и документи, които не са изготвени по 

приложените образци. 

 

Документи се подават в канцеларията на 18. СУ „Уилям Гладстон”, от 09.02.2018 г. до 14.02.2018 г., 

всеки работен ден от 09:00  до 17:00 часа.  

 

1.2. Селекцията на кандидатите ще се извърши на три етапа: 

Етап 1: Административна проверка на подадените документи по отношение на тяхната 

изчерпателност, достоверност на вписаните данни и информация, допустимост на кандидатите, 

съгласно изискванията, посочени в настоящата селекционна процедура – ще бъде извършена от 

Комисия съгласно заповед № 1628/07.02.2018 г. 

 

Етап 2: Разглеждане и одобряване на кандидатурите, преминали етап 1 – извършва се от Комисия 

съгласно заповед № 1628/07.02.2018 г. 
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Етап 3: Окончателно класиране на кандидатите: класирането ще бъде извършено от Комисия съгласно 

заповед № 1628/07.02.2018 г. като приоритетно ще бъдат предложени за финансиране кандидати, 

които никога не са участвали в мобилност с цел обучение по програма Коменски или Еразъм+ 

 

След приключване на конкурса, комисията по селекция ще изготви протокол с имената на одобрените 

кандидати. Списъкът с одобрените кандидати и резервите ще бъде публикуван на уеб-сайта на 18. СУ 

„Уилям Гладстон”.  

В списъка ще бъдат вписани входящите номера на Заявленията за кандидатстване. 

 

2. Информация за кандидати, които са одобрени за мобилност с цел обучение 

Финансирането на одобрените кандидати ще бъде отпускано съгласно разписаните ставки в бюджета 

на Договор номер: 2017-1-BG01-KA101-036167, след сключване на споразумение.  

След като бъдат одобрени за участие, кандидатите следва да се свържат с координатора на проекта и 

да се информират относно процедурата, свързана с предоставяне и подписване на допълнителни 

документи, сключване на споразумение, провеждане на предварителна подготовка, провеждане на 

обучението и отчитане на мобилността. 

 

За контакти: 

Радина Младенова Младенова, 

Зам. Директор УД, проекти и международна дейнст, 

Координатор на проекта 

Тел. 0878 957048 

 


