Формуляр за кандидатстване
за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“
2018-2019
Сдружение „Знание“ Ловеч
Трите имена:………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата на раждане: /ден/месец/година/………………………………………………………………
Телефон за контакти:…………………………………………………………………………………………
Електронна поща:………………………………………………………………………………………………..
Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………….
Пол:……………………………………………
Семейно положение:…………………………………………………………………………………………….
Имате ли деца:…………………………………………………………………………………………………….
Моля, посочете
университета/университе
тите/, към който сте се
насочили:
Моля, оградете областта
и специалността, към
която сте се насочили:

 ПУП – Предучилищна
педагогика

 ПУПЧЕ – Предучилищна педагогика с
чужд език

 ПНУП – Предучилищна и
начална училищна педагогика

 ПНУПЧЕ – Предучилищна и начална
училищна педагогика с чужд език

Конкурсни изпити, по
които ще Ви е
необходима подготовка

Изпит
по:……………………………………………………………

Изпит
по:………………………………………………………………………

Ако сте положили матури,
моля посочете
предметите и оценките

Матура 1:……………………………………….

Матура 2:……………………………………………….......

…...........................................................

…........................................................................

Ако не сте положили, моля
посочете предметите, по които
планирате да полагате матура

Моля, посочете какъв Ви
е успеха за учебната
2017/2018

Общ успех от дипломата
или очакван успех от

дипломата /моля приложете
копие от документ,
удостоверяващ успеха
Ви/диплома за средно
образование или справка с
оценките за учебната 2017/2018
година

Моля, опишете себе си и семейството си с не повече от 350-500 думи.
- Какво е социалното и икономическото положение на Вашето семейство? От колко члена се състои Вашето семейство?
Какъв е средният доход на член от семейството Ви?
- Какво е отношението на Вашето семейство към желанието Ви да продължите образованието си и да станете детски
учител? Имате ли други висшисти или студенти в рода?
- Каква подкрепа (финансова и друга) би могло да Ви окаже Вашето семейство по време на Вашето следване?

Моля, напишете мотивационно писмо на следната тема: „Защо искам да стана детски учител?“
Желателно е мотивационно да бъде написано на ръка, минимум две страница - формат А4. Използвайте отделна
страница и я приложете към формуляра за кандидатстване.
Приложете сканирани/копирани следните документи:
1. Мотивационно писмо на тема: “Защо искам да стана детски учител”.
2. Копие от дипломата за средно образование или справка от училище за успеха.
3. Препоръка от преподавател.
4. Допълнителни документи по преценка на кандидата.
Информирано съгласие и конфликт на интереси:
Аз………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/трите имена/
ЕГН…………………………………… с подписа си декларирам следното:
1.Съгласен съм данните, които предоставям на Сдружение „Знание“ Ловеч във връзка с кандидатстването ми по
„Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“ - 2018-2019, които са лични данни по смисъла на Закона за
защита на личните данни и общия регламент за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и

използват от Сдружение „Знание“ Ловеч
2.Запознат/а съм с целта и средствата на обработването на данните, а именно: подкрепа на инициативи, които
да подобрят образователните постижения и икономическата самостоятелност на лицата в риск и по-специално
на етническите малцинства и децата и младежите от бедни и маргинализирани общности, като данните се
обработват от Сдружени „Знание“ Ловеч,
в качеството й на регистриран администратор на лични данни
посредством автоматични средства при предварително определени мерки за защита, съответстващи на
съвременните технологични постижения, рисковете от обработването и естеството на данните.
3. Запознат/ а съм с доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне;
правото на достъп и на поправка на събраните данни.
4. - Съгласен/на съм предоставения видео и снимков материал да се използва в страната и чужбина за илюстриране
и популяризиране на целите на Фондацията и добрите практики. Снимките, илюстриращи участието ми в
работата по проектите на Фондацията, могат да бъдат публикувани в интернет, споделяни в печатни и
електронни медии, в това число социални мрежи.
- Съгласен/на съм Сдружение „Знание“ Ловеч да предоставя тази лична информация на трети лица, в това число на
финансиращите я организации, структури и институции, като фондация „Тръст за социална алтернатива“,
Фондация „Америка за България” - САЩ, Фондация „Америка за България” – клон, Некст Дженерейшън Бългериа Фънд
– САЩ, във връзка с правоотношения между тях и за целите на отчитане при спазване на законовите разпоредби,
които също могат да ги публикуват на своите интернет страници.

Настоящото да се счита за изрично съгласие по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.
5. С подписа си по-долу декларирам, че разбирам, условията на програмата посочени по-горе и съм съгласен/съгласна
ако бъда одобрен(а) да спазвам условията на “Програмата за подкрепа на педагози от ромски произход”,
финансирана от фондация «Тръст за Социална Алтернатива».
6. С подписа си по-долу, декларирам, че имам/нямам приятелски, роднински, и/или бизнес и професионални
отношения с представители на Сдружение „Знани“, и фондация “Тръст за Социална Алтернатива”, които биха
могли да доведат до конфликт на интереси. /Отбележете с “X” вярното:
.............Нямам приятелски, роднински, и/или бизнес и професионални връзки, които биха довели до конфликт на
интереси;
............Имам следните приятелски, роднински, и/или бизнес и професионални връзки, които биха довели до конфликт
на интереси (опишете по-долу):
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
Дата:...............

Декларатор:..................................

Краен Срок за подаване на документите:09.10.2018
Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/,
лично в офиса на организацията или на електронна поща: znanielovech@znanielovech.org
За повече информация:,
Име на организацията: Сдружение „Знание“ Ловеч
Е-mail:znanielovech@znanielovech.org
Телефон за връзка: +359/68 627 952

