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Приложение 1 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ 

В ПГД „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“, ГР. СОФИЯ, изготвени от комисия,определена със 

заповед №742/02.09.2021г.на директора и гласувани на заседание на ПС с Протокол №17/10.09.2021  

 

 

Критерий 1: Завършено висше образование на образователно-

квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „учител“, 

съгласно Наредба N15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от МОН, 

обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.; 

 

Критерий 2: Придобита ПКС - трета, втора или първа професионално-

квалификационна степен, съгласно чл. 72, ал.1, т.3 от Наредба N15 от 22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, издадена от МОН, обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в 

сила от 02.08.2019 г.; 

 

Критерий 3: Стаж минимум 5 /пет/ години на длъжност „старши учител“ и 

минимум 10 /десет/ години учителски стаж в гимназията, на постоянен трудов 

договор; 

 

Критерий 4: Комуникативни умения: 

 умение за работа в екип; 

 умение за работа с ученици; 

 умение за работа с родители; 

 умение за вземане адекватни решения, при до конфликтни 

ситуации; 

 умение за мотивиране и убеждаване; 

 организационни умения; 

 креативност. 

Критерий 5: Използване на иновативни методи в учебния процес и ресурсите 

на интернет средата - платформи, дигитални колекции, готови продукти и др.; 

 

Критерий 6: Компетентност, свързана с познаване и ползване на 

нормативните актове в системата на народната просвета, относно организацията и 

провеждането на учебния процес; 

 

Критерий 7: Участие в дейности за повишаване престижа на гимназията: 

 реален принос за изпълнение на приема на ученици и повишаване 

интереса към училището; 



 
 

 участие в Национални и Международни състезания, конкурси, 

пленери и други извънкласни форми и дейности; 

 отразяване на училищните изяви на сайта на гимназията и в медиите; 

 провеждане на открити и изнесени уроци; 

 

Критерий 8:  Организационна компетентност: 

 способност за формиране на цели и пътища за тяхното постигане; 

 способност за планиране и организиране на дейности и осигуряване 

изпълнението на приоритетни задачи;  

 работа с изявени и изоставащи ученици; 

 работа с ученици със СОП и от мултикултурна среда; 

 

Критерий 9: Активна работа в повече от една училищна комисия и методично 

обединение, в което членува през последните 3 години; 

 

Критерий 10: Работа по проекти и национални програми. 

 

Критерий 11: Равнище на самофинансирана квалификация. 
 


