45. ОСНОВНО УЧИЛИЩE „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”
София ж.к. „Св. Троица”, ул.”Пловдив”№ 20 , тел./факс: 02/8 221410, e-mail: kv45ou@abv.bg

ОБЯВА
45. ОУ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ обявява конкурс за допълнителни
ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ (ИД) за учебната 2022/2023 г. за ученици на 45. ОУ
„Константин Величков“ приети на педагогически съвет на 30.05.2022 г. с
протокол № 5 и избрани от родителите
1. Видове допълнителни ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ (ИД) за учебната
2022/2023 г.
 Народни танци
 Модерни танци
 Хип-хоп танци
 Английски език
 Карате
 Таекуон – до
 Кикбокс
 Шах
 Баскетбол
 Волейбол
2. Необходими документи: (Съгласно чл. 9 от правилата)
2.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата
2.2 Заявление за участие
2.3Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен
идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за
самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да
представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или
заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва
да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава
/устройствения правилник/ на дружеството
2.4 Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, че педагогическият специалист не е
извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната
учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т.
2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от
името и за сметка на учениците и техните родители, включително със
средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от
кандидата.
2.5 Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател

2.6 Референции от институции и организации, доказващи качеството на
определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за
новорегистрирани фирми
2.7 Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на
кандидата и се подписва от него
2.8 Оферта, която трябва да съдържа:
а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще
осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и
педагогическата правоспособност на преподавателите за определената
извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите,
които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното
училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка,
удостоверение от НОИ;
г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност,
която да е представена на български език;
д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за
определената извънкласна дейност.
е) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват
безплатно определената извънкласна дейност;
ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност,
но не по-дълъг от 3 учебни години.
3. Начин на провеждане на конкурса: по документи
Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
1. В плик „А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.
2. В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно
изискванията на чл. 9, ал. 8.
3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се
входира в 45. ОУ.
4. Срок за подаване на документите за участие в конкурса
От 20.06.2022 г. до 27.06.2022 г.вкл. от 8:30 ч до 16:00 ч. всеки работен ден
в канцеларията на 45. ОУ „Константин Величков“
Обявяване на резултатите от конкурса: 30.06.2022 г. 10:00 ч.
Графикът на ИД да е съобразен с учебното време на 45. ОУ „Константин
Величков“

