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Детска градина № 194 „Милувка“ 

 ОБЯВЯВА  

следните свободни работни места: 

 Учител в детска градина – 1бр.  

 

• Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Придобито висше образование степен бакалавър , магистър или професионален 

бакалавър със специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика с чужд език“. 

Допускат се и кандидати студенти 4 курс по споменатите специалности. 

• Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, 

обучението, социализацията и адаптацията на децата в съответствие с 

държавния образователен стандарт по предучилищно образование и 

съпътстващите документи. 

 

 Помощник-възпитател в детска градина 

 

• Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Минимална степен на завършено образование – средно 

2. Предишен опит – предимство 

• Кратко описание на длъжността: Осъществява функции на помощник на 

учителя при обучението, възпитанието и социализацията на децата. Осигурява 

необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца 

от предучилищна възраст, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и 

здравето на децата.   

 

 Музикален педагог на 0.5 щат 

 

• Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Придобито висше образование степен бакалавър, магистър или професионален 

бакалавър със специалност:педагогика на обучението по предучилищна 

педагогика, специалност - музика, професионална квалификация - учител по 

музика / Професионално направление- педагогика, специалност - 

предучилищна  педагогика, професионална квалификация-детски учител, 
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допълнителна професионална квалификация - музика /Професионално 

направление –педагогика, специалност - предучилищна и начална училищна 

педагогика, професионална квалификация детски и начален учител, 

допълнителна професионална квалификация – музика/ Професионално 

направление –педагогика, специалност – всички специалности, професионална 

квалификация- педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – 

музика, детски учител/ Професионално направление  музикално и танцово 

изкуство, специалност – всички специалности,  професионална квалификация –

музикален изпълнител, допълнителна  професионална квалификация –детски 

учител. 

2. Свирене на синтезатор – предимство  

• Кратко описание на длъжността: провежда  възпитателно-образователна 

работа по музика с деца от 3-7 години- ОФПВ, ДФПВ - подготовка и 

провеждане на празници и развлечения, подготовка и участие на децата в 

концерти, конкурси и представителни дейности 

 

Всички кандидати е необходимо да изпратят на email: dg_194@abv.bg  или да донесат 

на място в Детската градина с адрес: гр. София, ул. Овчо поле 123, следните документи 

за кандидатстване: 

1. Професионална автобиография 

2. Свидетелства удостоверяващи завършена образователна степен 

3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит /ако има такъв/ 

Срок за поддаване на документи:  12.08.2022г. 14:30 часа 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат 

уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. 
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