ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СРЕДЕЦ” към МО
София, р-н “Овча купел”, ул.”Монтевидео” № 21А, тел. 029558973;0892606917

ОБЯВА
ДДГ „СРЕДЕЦ“ – ГР. СОФИЯ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЛОГОПЕДИЯ, ФУТБОЛ, ИЗПРАВИТЕЛНА
ГИМНАСТИКА, ТАНЦИ - (български, модерни, характерни, класика),
ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА,
I. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие.
2. Заверено 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. Участник, който е
сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение
за регистрация и заверено копие от устава /устройствения
правилник/ на дружеството.
3. Декларация за липса на свързаност.
4. Документ от психо диспансер /за всеки преподавател/.
5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на
услугата.
7. Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се
подписва от него.
8. Оферта, която трябва да съдържа:
- ниво на квалификация на преподавателите - дипломи,
удостоверения, сертификати;
- професионален опит в предлаганата област на ДОД;
- учебна програма;
- цена на ДОД за едно дете;
- срок, за образователната услуга, но не по-дълъг от три учебни
години.
- видовете учебни ресурси за осъществяване на обучението.
- съгласие на фирмата за обогатяване на материално – техническата
база и учебно – възпитателния процес в размер на 20% от стойността
на събраните такси по решение на Педагогическия съвет – Протокол
№10/ 27.05.2019г..
II. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни
плика.
В плик "А" се поставят документите от т. 1 до т. 7 включително;

В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта
съгласно изискванията на т.8;
Двата плика се поставят в един голям, непрозрачен и запечатан
плик.
III. Документите се приемат в ДДГ „Средец“, гр. София, ул.
„Монтевидео“ №21А в периода от 21.08.2019г. до 03.09.2019г. вкл. от 10.00
до 16.00 ч.. Справки на тел. 029558973; 0892606917;
IV. Конкурсът ще се проведе на 12.09.2019г.. в сградата на ДДГ
„Средец“.

