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Проектът се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна
 програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013,
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ПОКАНА
за избор на инспектори по проект  BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на

системата за инспектиране на образованието”

На основание Заповед № РД 09-04/04.01.2012 г.  на  министъра на образованието,

младежта  и  науката,  изм.  със  Заповед  №  РД 09-1082/02.08.2012  г.  на  министъра  на

образованието, младежта и науката, и Заповед № РД 09-662/07.06.2013 г. на министъра на

образованието  и  науката,  във  връзка  с  изпълнение  на  дейности  по  проект

BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на  системата  за инспектиране на образованието“

РИО – Добрич отправя покана за участие в подборна процедура за избор на инспектори.

Предвижда  се  да  бъдат  избрани  и  обучени  7  инспектори,  които  ще  извършат

апробирането  на  модела  за  инспектиране  в  област  Добрич.  От  тях  двама  следва  да  са

директори  на  училище,  един  –  директор  на  детска  градина  и  по  един,  притежаващ

квалификация, позволяваща да заеме длъжността: учител по математика и информационни

технологии, един учител по химия, учител по физическо възпитание и спорт, учител по

професионална подготовка. 

І. Кратко описание на дейността на инспекторите.

След  обучение,  инспекторът ще  вземе  участие  съгласно  функциите  си  при

изпълнение на дейност 2 „Избор на пилотни РИО и образователни структури – детски

градини,  училища  и  обслужващи  звена  и  апробиране  на  модела  на  инспектиране“,

поддейност 2. 9. „Апробиране на модела за инспектиране”.

Провеждането на апробацията  ще се осъществи от  инспекторите по график в

периода  от  17.08.2013  г.  до  20.12.2013  г.  в  посочени  училища,  детски  градини  и

обслужващи звена на територията на област Добрич, в които ще се апробират конкретно

определени процедури и документи за оценка – формуляри и оценъчни карти.

Резултатите от апробацията в конкретно училище, детска градина и обслужващо

звено ще бъде въведена от инспекторите в уеб базирана платформа към проекта.

Обученията  на  инспекторите  ще  се  осъществят по  график  в  периода  от

19.07.2013 г. до 16.08.2013 г. Обученията са насочени към изграждане на административен
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капацитет за  инспектиране,  за  да  бъдат създадени както теоретични,  така  и  ефективни

практически компетентности и умения за прилагането на процедурата и инструментите за

инспектиране.

Възлагането на работата ще се извършва чрез сключване на договор съгласно ЗЗД от

началника на РИО. 

Минимален размер на възнаграждение – 100 лв.

ІІ. Начин на провеждане на подбора.

Подборът на инспектори ще се извърши по документи.

Етапите на оценка в рамките на подбора са:

1. проверка на съответствието с посочените в поканата изисквания;

2. оценка на кандидатите по представени документи.

ІІІ. Основните изисквания за участие към кандидатите са:

1. Висше образование с придобита бакалавърска или магистърска степен.

2. Професионална квалификация „учител”.

3. Минимален  професионален  опит  –  не  по-малко  от  10 години педагогически

стаж към момента на кандидатстване. Допустимо е кандидатите да са пенсионери.

4. Компютърни умения – Word, Exel и  интернет. 

ІV. Необходими документи – подават се на български език на хартиен носител и на

електронен носител (CD) в PDF формат:

1. Заявление за участие по приложен образец. 

2.  Автобиография  –  европейски  формат  с  приложени  копия  от  документи,

доказващи образование, професионален опит, участие в проекти в образователната сфера,

участие в квалификационни курсове/семинари.

3. Портфолио.

4. Мотивационно писмо.

5. Виждане за ролята на инспектирането в системата на образованието.  

Забележки:

1.  Единствено  кандидатите,  които  отговарят  на  горепосочените основни

изисквания и са подали всички необходими документи, ще бъдат допуснати до оценка по
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документи.

2. Документите за кандидатстване следва да бъдат представени в папка с перфо-

рация за класьор.

3.  Екипът за управление на проекта си запазва правото да провери изложените

данни на кандидатите в автобиографията.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в РИО – Добрич, на адреса: гр. Добрич,  пл. „Свобода” № 5.

Срок за подаване на документите: от 26.06.2013 г. до 03.07.2013 г.  

VI. Списъкът с класираните кандидати ще бъде публикуван  на сайта на  проект

BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”,

(http://insp.mon.bg).

Инвестира във вашето бъдеще!


