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Програма
проверява
програмисти
Интерактивна среда, която проверява дали програмистите са написали правилно кодовете си, е
избрана за най-добър проект при гимназистите на
Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Редакторът ANTLRStudio е
дело на Марин Мирчев и Койчо Георги от бургаската ПМГ „Акад. Никола Обрешков“. Двамата създали интерактивната среда в стремежа си да направят
нов език за програмиране, разказват техни учители.
Общо 171 ученици от цялата страна се състезаваха във Враца в групи от V до VIII и от IX до XII клас.
На второ място e проектът за приложение за
поръчка на храна Food Ninja с автори Георги
Йоков и Пламен Галинов от ПМГ„Акад. Сергей
Корольов“ в Благоевград. С него клиентите могат
да даряват и средства за закупуване на ястия или
продукти за социално слаби. Трети е проектът
„Учене с обогатена реалност“ на деветокласника
от Американския колеж Борис Радулов.
При по-малките ученици победител е мултимедийният проект „Пътуване във времето“ на осмокласника от СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен
Мартин Цолов. Втори и трети са възпитаниците
на старозагорската ПМГ „Гео Милев“ Денислав
Николов и Борис Божилов. Те са автори на сайт
за успешни личности, завършили гимназията, и
на мултимедиен проект, свързан с бадминтона.
По време на олимпиадата в училището домакин
– ПМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца, са открити 11
кабинета за интерактивно обучение по различни
предмети. Новият учебен корпус е оборудван
със 148 600 лева, отпуснати от МОН. Закупени
са 28 компютърни конфигурации, създадена е и
мрежа за пренос на данни. От есента гимназията
ще предложи за първи път обучение по професия
„Приложен програмист“.

брой 21, 23 – 29. V. 2019 г.

Сребро и бронз
по природни науки
Учениците ни с 6 медала от олимпиадата на ЕС
Петър Жотев от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Красимир Масларов
от Националната природоматематическа гимназия и
Александър Проданов от
Профилираната природоматематическа гимназия в
Казанлък спечелиха сребърни медали на XVII олимпиада по природни науки на
Европейския съюз EUSO,
която се проведе в Алмада,
Португалия.
Бронзови медали завоюваха Виктор Гилин от Националната природо-математическа гимназия, Павел
Атанасов Николов от Математическа гимназия „Акад.
Кирил Попов“ в Пловдив и
Васил Николов Николов от
Първа частна математическа
гимназия в София.
Олимпиадата се проведе
във Факултета по природни науки и технологии на
Лисабонския университет
NOVA в два кръга. България
участва с два отбора по три-

Снимка Сдружение на олимпийските отбори по природни науки
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За да бъдеш силен в природните науки, трябва да знеш не само теория,
но да решаваш и практически задачи

ма ученици на възраст под 17
години съгласно регламента
на състезанието.
Участниците решаваха
екипно експериментални
задачи с изследователски
характер, свързани с качествата на корка като природен

материал и използването на
ресурсите на океана за добиване на енергия и за опазване
на природата.
Български ученици участват в EUSO за дванадесета
поредна година. Една от
основните цели на ини-

циативата е да стимулира
работата с даровити деца от
европейската общност, да
развива умения за работа в
екип и решаване на теоретични и практически задачи
в областта на природните
науки.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
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На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование,
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Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на
Националния център за повишаване на квалификацията
на педагогическите специалисти, място на работа:
гр. Банкя, общ. Столична, ул. „Княз Борис I“ № 7.

І. Кратко описание на длъжността
Директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти организира и координира
дейностите по провеждане на национално ниво на политиката на
Министерството на образованието и науката, свързана с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти и
повишаване на организационната, управленската и финансовата
компетентност на педагогическите специалисти с управленски
функции, както и цялостната административно-управленска и
финансова дейност на Центъра.
II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността
1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава
членка на Европейския съюз или на друга държава, страна по
междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната
чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и пос
тоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
2. Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер
независимо от реабилитацията.
4. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
5. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“
по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) или по чл. 90, ал. 1, т.
5 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и трудовото/служебното правоотношение да не е било прекратявано на основание
чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 107, ал. 1, т. 3
от ЗДСл в едногодишен срок преди подаването на документите

за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно
по надлежния ред.
6. Да притежава диплома за висше образование, минимална
степен на висше образование „магистър“, придобита в области на
висшето образование от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления: „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“,
„Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“.
7. Да има 5 години професионален опит, придобит на ръководна
длъжност в системата на предучилищното и училищното образование, или опит в административна структура, свързана с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и
училищното образование, или опит в организацията и провеждането
на дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти, или опит като ръководител на организация в публичния
или частния сектор.
8. Умение за работа с МS Office и владеене на поне един от
работните езици на ЕС от Европейската езикова рамка
Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица.
III. Начин на провеждане на конкурса
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. допускане по документи;
1.2. писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на
длъжността;
1.3. интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи
не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на
длъжността.
3. Недопуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено,
като се посочват основанията за недопускането им.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за
датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения
изпит-тест.
5. Разработват се три варианта на тест, които включват по 50
затворени въпроса.
6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на
писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне
на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се
счита за успешно издържал теста.
7. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в
плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр
със своето име.
8. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено
се съобщават датата, мястото и часът на провеждането му.
9. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите
се подреждат по азбучен ред.

10. Комисията оценява кандидатите по следните критерии.
10.1. Академични компетентности:
10.1.1. първоначална професионална подготовка;
10.1.2. учене през целия живот.
10.2. Организационни компетентности.
10.3. Управление на ресурси.
10.4. Комуникативни компетентности:
10.4.1. умения за сформиране на екип и за работа в екип;
10.4.2. умения за работа с родители и други заинтересовани
страни.
10.5. Административни компетентности.
IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление до министъра на образованието и науката.
2. Професионална автобиография.
3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 5 от заповедта.
4. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата).
5. Документ за придобито висше образование (копие/я).
6. Документ, удостоверяващ професионален опит – трудова,
осигурителна, служебна книжка (копие/я).
7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).
8. Документи за компютърна компетентност, за владеене на
поне един от работните езици на ЕС от Европейската езикова
рамка и други документи по преценка на кандидата (копие/копия).
При подаването на документите се представят и оригиналите
за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи професионалния опит,
следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са
оформени до датата на подаване на документите.
Подаването на заявлението и приложените към него документи
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в
Министерството на образованието и науката.
На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават от 23.05.2019 г. до 24.06.2019 г.
вкл. в сградата на Министерството на образованието и науката,
Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до
17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 608.
Заповедта за конкурса да се публикува във вестник „Аз-буки“
и на електронната страница на Министерството на образованието
и науката.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

