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І. Набиране на персонал
Набирането на персонал е важен и отговорен процес, от
който зависи ефективната дейност на организацията и
функционирането и като система, успешната интеграция между
отделните хора и структурата, като цяло. Набирането и подборът
на персонала в организацията трябва да бъдат планирани,
подготвяни и внимателно управлявани, за да се подберат
подходящите хора.
Процедурата по набиране на персонал се открива след
разпореждане на директора за свободна позиция в учебното
заведение.
ЗАС организира работата си в съответствие със законовите
разпоредби – Кодекс на труда и други нормативни актове,
отнасящи се до назначаването на учителски и други кадри.
Незабавно след разпореждане на директора, ЗАС подготвя
и изпраща информация в БТ и РУО
Основните принципи за ефективното предлагане на работа,
т.е. начините да се привлекат повече желаещи е информацията да
съдържа:

- точното наименование на учебното заведение;
- кратко, но достатъчно описание на свободна щатна длъжност и
основанието, на което е свободна;
- детайли за съществените изисквания за заемане на длъжността,
съобразно: придобитото образование, професионална квалификация и
правоспособност;
- изискванията към кандидата, включително предпочитани
личностни качества;
- началният и крайният срок за подаване на документите;
- основните условия на труда, особено заплатата на позицията;
- посочва към кого да се обърне кандидатът;
- не допуска дискриминиране на възможните кандидати нечестно, на
основата на пол, раса, възраст, религия или физическо неразположение и
др.
- формуляри за кандидатстване - заявление със свободен текст
написана, от кандидатите;
- други условия:
Назначаването на учителските кадри се извършва при спазването на КТ и
други нормативни актове, отнасящи се до назначаването на учителски
кадри.
За заемане на длъжността „учител” се изисква диплома за завършена
степен на висшето образование „магистър”, „бакалавър” или
„професионален бакалавър по.....”.
За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които: са осъдени
на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление; са лишени от право да упражняват професията си; страдат
от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на
децата,определени с Наредба на министъра на образованието, съгласувана
с министъра на здравеопазването.

