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КРИТЕРИИ 

ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ” V-XII КЛАС 

1. Кандидатите да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна 

степен „магистър" и професионална квалификация „учител"; 

2. Да са на постоянен трудов договор в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница; 

3. Да имат най-малко пет години учителски стаж в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница и заемат длъжността „старши учител". 

4. Имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 

5. Имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5 от 

Наредба №15 за последния период на атестиране (За всеки период на атестиране всеки 

педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни 

кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията); 

6. Равнище на лична квалификация – участие във вътрешноучилищни форми на 

квалификация, изнесени открити уроци и др.; 

7. Съвестно и професионално изпълнява задълженията си в процеса на обучение и се 

ангажира с допълнителни задачи; 

8. Ползва се с авторитет сред колегите, учениците и родителската общност; 

9. Активно участва в рекламната кампания за прием на ученици; 

10. Притежава комуникативни умения: 

➢ умение за работа в екип; 

➢ умение за работа с ученици; 

➢ умение за работа с родители; 

➢ умение за вземане на решения без напрежение; 

➢ умение за мотивиране и убеждаване. 

11. Има познания, свързани с познаване, ползване и изготвяне на административни 

документи относно организация и провеждане на учебния процес, както и желания за 

кариерно развитие; 

12. Притежава организационна  компетентност : 

➢ участие в ефективното планиране и провеждане на училищните  дейности; 

➢ способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; 
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➢ способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението   

на приоритетни задачи; 

➢ планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес; 

➢ мотивиране на учениците да участват в извънкласни форми и в ученическото 

самоуправление. 

13. Участие в работата на повече от една училищнa комисия през последните три години; 

14. Виждания и конкретни идеи за: 

➢ обмяна на добри педагогически практики и осъществяване на ефективен процес по 

приемствеността; 

➢ развитие на квалификационната работа в училище; 

➢ работа с изявени и изоставащи ученици; 

➢ конкретни идеи за работата си като главен учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница за една календарна година. /Отразяват се в мотивационното писмо на 

кандидата./  

15. Компютърни умения – Microsoft Office, Internet и др. 

16. Да нямат наложени дисциплинарни наказания. 

 

 

 

 

 

 

  


