УТВЪРЖДАВАМ: /п/
МЕХМЕД МЕХМЕД,
Кмет на Община Ветово

ПРОТОКОЛ
№ 1/16.01.2020 г.
от заседание на Комисия за допускане на кандидати за заемане на длъжността „Директор на детска
градина“ „Звънче“, с. Смирненски
Днес, 16.01.2020 г. от 13.07 ч. в сградата на Общинска администрация - Ветово, гр. Ветово, ул.
”Трети март“ № 2, съгласно Заповед № 34/15.01.2020 год. на кмета на Община Ветово Комисия в състав:
Председател: Нермин Кязимова – заместник-кмет;
Членове:

1. Гюлсюн Мехмедова – специалист „Човешки ресурси и ССИ“;
2. Юзлем Лютфиева – младши експерт „АО и НЗ” ;

проведеде заседание по допускане на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността „Директор детска
градина” на общинска детска градина „Звънче“ – с. Смирненски.
Председателят на комисията докладва постъпилите документи във Фронт-офиса на Община
Ветово, находящ се в гр. Ветово, ул. „Трети март" № 2, който в срок от обявяването на конкурса –
10.12.2019 г. до 16.30 часа на 14.01.2020 год. са подадени документи от 2 /двама/ кандидати, както
следва:


С вх. № 80Х-182-1/08.01.2020 год. в 10:49:20 часа от Халиме Исмаил Мехмедова;



С вх. № 80М-748-1/09.01.2020 год. в 16:03:37 часа от Мюжгян Фахриева Черкезова.
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на представените документи с

предварително обявените изисквания към кандидатите.


За кандидата Халиме Исмаил Мехмедова са представени следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса и професионална биография – предоставени.
2. Документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за

длъжността /копия/:

-

налична Диплома за висше образование, ОКС магистър по специалност „Информатика и
информационни технологии в образованието” издадена от Русенски университет „Ангел
Кънчев“, Серия РУ-2010, №034164;

-

налична Диплома за висше образование, ОКС бакалавър по специалност „Предучилищна и
начална училищна педагогика” издадена от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Серия
РУ-2006, №029753;

-

Сертификат №КПС-ЗОПП-573 за преминат квалификационен курс „Обучение на детски
учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“ от 15.11.2013 г..

3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата
/трудова книжка, удостоверение/ – препис от трудова книжка: стаж по чл. 213, ал. 2 от Закон за
предучилищно и училищно образование – 11 г. 10 м. 28 д.
4. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация:
-

Сертификат №25705 за участие в практически семинар „Иновативни стратегии и
подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация“
от 09.11.2014 г.;

-

Сертификат за участие в семинар за детски учители от 17.02.2015 г.;

-

Сертификат №49630 за участие в практически семинар „Дидактически технологии в
обучението по български език в мултикултурна среда в детската градина“ от 19.03.2016
г.;

-

Сертификат №53558 за участие в практически семинар „Агресията нан децата от
предучилищна възраст“ от 11.06.2016 г.

-

Удостоверение №2340-360/16.10.2014 г. по Безопасност и здраве при работа;

-

Удостоверение Рег. №13759/16.12.2016 г. „Иновативни стратегии и подходи за планиране,
създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация“;

-

Удостоверение Рег. №77787/31.01.2018 г. „Методи и подходи при работа с хиперактивни
деца и деца с нарушена концентрация на внимание“;

-

Удостоверение Рег. №79237/08.03.2018 г. „Работа с деца и ученици със специални
образователни потребности. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за
деца и у със специални образователни потребности“;

-

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №001875/12.04.2018 г. „Стимулиране на
детското развитие в направление „Математика“- познавателен потенциал на детето до
7 години, специфика на обучението в направление „Математика“ и очаквани резултати в
1-4 възрастови групи;

-

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №91-148/17.05.2019 г. „Предметноразвиваща среда и математическа активност на деца от 3 до 7 г.;

-

Удостоверение Рег. №6938/05.09.2019 г. „Формиране на мотивираща и подкрепяща среда
за децата в предучилищна възраст (подготвителен курс за V ПКС)“;

-

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №000709/17.09.2019 г. „Изграждане на
позитивен психологически климат в учебните заведения“.

5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността
Директор на общинска детска градина – предоставена.
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване –
предоставено.

7. Декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства –
предоставена.


За кандидата Мюжгян Фахриева Черкезова са представени следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса и професионална биография – предоставени.
2. Документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за

длъжността /копия/:
-

Налична

Диплома за

висше

образование

за

ОКС бакалавър

по специалността

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, издадена от Русенски университет
„Ангел Кънчев“, Серия РУ-2017, №052537;
3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата
/трудова книжка, удостоверение/ – препис от трудова книжка: стаж по чл. 213, ал. 2 от Закон за
предучилищно и училищно образование – 01 г. 11 м. 07 д.
4. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация;
-

Удостоверение Рег. №80340/02.04.2018 г. „Работа с деца и ученици със специални
образователни потребности. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за
деца и ученици със специални образователни потребности“;

-

Удостоверение

за допълнително обучение Рег. №001824 „Стимулиране на детското

развитие в направление „Математика“ – познавателен потенциал на детето до 7 години,
специфика на обучението в направление „Математика“ и очаквани резултати в 1-4
възрастови групи;
-

Удостоверение №581/28.06.2018 г. „Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и
обучението на тригодишни деца със скрининг тест“;

-

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №91-101/17.05.2019 г. „Предметноразвиваща среда и математическа активност на деца от 3 до 7 г.“;

-

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №000713/17.05.2019 г. „Изграждане на
позитивен психологически климат в учебните заведения“;

-

Сертификат от 07.12.2019 г. „Подобряване на ефективността от ранното езиково
обучение на децата, чийто майчин език не е български чрез въвеждането на игри“.

5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността
Директор на общинска детска градина – предоставена.
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване –
предоставено.
7. Декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства –
предоставена.
Предоставените копия на документи са заверени от кандидатите с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

След разисквания комисията прие редовността на всички представени документи и взе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Допуска се до следващ етап на конкурса – тест за заемане длъжността „Директор детска
градина” на общинска детска градина „Звънче“ – с. Смирненски следните участници:


Участник под №1 Халиме Исмаил Мехмедова.
II. Не допуска до до следващ етап на конкурса – тест за заемане длъжността „Директор детска

градина” на общинска детска градина „Звънче“ – с. Смирненски следните участници:


Участник под №2 Мюжгян Фахриева Черкезова,

Причини за недопускане: участникът не притежава минималния изискуем съгласно чл. 213, ал. 2 от
ЗПУО педагогически стаж.
III. Недопуснатият кандидат има право на възражение в 7-дневен срок от получаване на
екземпляр от протокола съгласно чл. 93, ал. 2 от КТ.
IV. На двамата кандидати да бъде връчен екземпляр от настоящия протокол.
V. Допуснатият до конкурса кандидат ще бъде уведомен допълнително с писмо за датата, часа и
мястото за провеждане на конкурса.
VI. Протокола от решението на комисията по допускане на кандидата в конкурса за заемане
длъжността „Директор детска градина” на общинска детска градина „Звънче“ – с. Смирненски да се
представи на кмета на общината за утвърждаване.
Протокола от решението на комисията по допускане на кандидата в конкурса за заемане
„Директор детска градина” на общинска детска градина „Звънче“ – с. Смирненски да се обяви на
информационното табло на входа на сградата на Общинска администрация гр. Ветово, ул.”Трети март ”
№2, както и на интернет страницата на Община Ветово: http://www.vetovo.com/.
Комисията приключи работа в 17:00 ч.
Комисия:
Председател: Нермин Кязимова – заместник-кмет; /п/
Членове:

1. Гюлсюн Мехмедова – специалист „Човешки ресурси и ССИ“; /п/
2. Юзлем Лютфиева – младши експерт „АО и НЗ” /п/

