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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име: Ивелина Пейчева Тончева

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: гр. Добрич

Образование: висше

Заемана длъжност: Директор

Педагогически стаж: 7 години учител; от 2001г. директор

E-mail: ivelinatoncheva@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич

Висше образование

ШУ „Еп. Константин

Преславски“

Начална училищна педагогика

1995г.

ТУ, гр. Варна

Социална работа с деца

2006г.



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски език

Отлично

Мн. добро

Мн. добро

Немски език

Мн. добро

Добро

Добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

• Коректна, креативна, лоялна, адаптивна, уверена, инициативна и силно

мотивирана

• Отлични комуникативни умения - устни, писмени

• Умения за работа в екип

• Ценяща личното достойнство на другия и зачитаща неговите права

• Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.3. Организационни умения и компетентности 

• Способност за планиране, координиране и контролиране в процеса на работа

• Умения за подреждане на приоритетите

• Добри умения за предаване на опит

• Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности

• Решителност при вземането на решения

• Отлични умения за решаване на проблеми

• Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си

• Мотивирана и умееща да мотивира екипа за постигане на успех



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

* работа с операционна система Windows,  

* отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) 

* интернет  - Explorer, Firefox, Google Chrome 

* работа с интерактивна дъска 

* работа с офис техника 

* работа с мултимедия 

* работа с аудио  и визуална техника 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

1. Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП /I-VIII клас/ и 
детската градина – 1 кв. кредит

2. Използване на облачни технологии в образователния процес – 1 кв. кредит

3. Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по 
технологии и предприемачество в началното училище и в 5. – 6. клас – 1 кв. 
кредит

4. Лесни стъпки в приобщаването в училището и в детската градина – 1 кв. 
кредит

5. Самооценяването на институцията като процес от системата за управление на 
качеството в образователните институции – 1 кв. кредит

6. Мотивация на работното място и развитие на екипната работа – 1 кв. кредит



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

7.  Новата регулация за защита на личните данни /GDPR/ за образователните 
институции. Основни аспекти от нормативната уредба, касаещи защитата на 
личните данни – 1 кв. кредит

8. Най-новите информационни технологии в процеса на обучение – 1 кв. кредит

9. Използване на ИКТ за проверка на постиженията на учениците, за развитие на 
уменията за самостоятелно учене чрез проучване и оценяване образователния 
напредък на учениците – 1 кв. кредит

10. Обучение по дигитални умения и ИКТ – 1 кв. кредит

11. Развитие на компютърни и дигитални компетенции – 2 кв. кредита



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

12. Първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд 

13. Ръководители на компютърни кабинети

14. Базови и специфични компютърни умения на учители

15. Методика на обучението по БДП I-IV клас

16. Управление на училището – „Бюджет“, „Проекти“, „Психология на 
управлението“

17. Управление на училището – „Делегирани бюджети“



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

18. Подходи и методи за работа в мултикултурна среда

19. Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети

20. Агресията-форми и методи на противодействие

21. Формиране на предприемачески умения в начален етап

22. Съдържание, организация и документация на целодневното обучение по Проект 
BG051PO001-3.1.06

23. Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното 
насилие, агресията и други негативни прояви



II. ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

1.Училището е място за всяко дете.

2. Училището е модерна институция.

3.Всяко дете е ценно със своята индивидуалност, стил и темп на учене. 

4. Да научим ученика да мисли, анализира, взема правилни решения, да бъде активен и да 

съпреживява. 

5. Акцент към интересите, талантите и силните страни на ученика. 

6. Изграждане на училищна общност базирана на сътрудничеството. 

7. Активно включване на родителите в училищния живот като важна част от училищната 

общност. Спечелване на родителската, местната общност и институциите като съратници на 

училището и ръководството му. 

8. Създаване на адекватни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически 

и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията 

по етнически и верски признак.

9. Динамична и гъвкава квалификационна дейност, споделяне на добри педагогически практики 

и изявите на педагогическите специалисти за повишаване на педагогическото им майсторство. 

10. Училището е подготовка за живота и част от живота на всеки. 



III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Училищна политика. Принципи на управление

1. Осигуряване на качествено образование чрез изграждане на образовани и социално ангажирани личности

с формирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.

2. Поемане на разумни и премерени рискове в управлението, при стриктно спазване на нормативната уредба

за осигуряване на стабилно функционираща система от ресурси за осигуряване на дейността на

образователната институция и спазването на правата на учениците, работниците и служителите.

3. Осигуряване на подкрепяща среда за инициативни и иновативни учители, които прилагат модерни

образователни и възпитателни технологии за разгръщане потенциала на всеки ученик и развитие на

личностните му постижения, осигуряват позитивна среда в училищната общност, привличат семейството

към дейността и по този начин изграждат добрия облик и авторитет на училището.



4. Осигуряване на подкрепяща среда за повишаване на професионалната квалификацията на

педагогическите специалисти и на кариерното им развитие.

5. Създаване на доверение, екипност, позитивна и подкрепяща работна среда.

6. Прозрачност в управлението на човешкия, времеви и финансов ресурс, както и на управленските

решения.

7. Съзидателна комуникация с професионалните и синдикални организации в училището, с представители

на управленски структури – РУО, МОН, общинска администрация, културни институции, както и други

организации и институции, имащи отношение към работата на училището.

III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Училищна политика. Принципи на управление



III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
2.Училищна политика

Изграждане на 

етични

взаимоотношения, 

атмосфера на 

доверие и 

позитивизъм

1. Етичен кодекс на училищната общност

2. Правила за символите, знаците, почетните звания и 

ритуалите на СУ „Никола Вапцаров“

3. Правилник за дейността на СУ „Никола Вапцаров“



Осигуряване на 

качествено 

образование

1.Мерки за подобряване на качеството за образование

2.Училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в СУ „Никола Вапцаров“

3.Програма за превенция на ранното напускане на училище

4.Програма за предоставяне на равни възможности и 

приобщаващо образование на учениците от уязвими групи

5. Допълнителни занимания по БЕЛ с ученици от уязвими 

групи

6. Групи за занимания по интереси

7. Танцов състав



Осигуряване на 

сигурна и защитена 

училищна среда

1. План за дейността на училищния 

координационен съвет за справяне с 

насилието

4. Видеонаблюдение

2. Правилник за пропускателния режим 

в СУ „Никола Вапцаров“

5. СОД

3. План за противодействие на 

тероризма

6. Физическа охрана



III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
3. Стратегия на училището. Мисия

СУ „Никола Вапцаров” да осигурява качествено и достъпно образование, ориентирано към

динамично променящия се съвременен свят, което съчетава толерантност и уважение към

етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки

гражданин.

Училищният екип да работи за формиране на свободни и морални личности, способни да

живеят и работят заедно, да общуват помежду си и поемат отговорности; за развитие на

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; за усвояване и формиране на

общочовешки и национални ценности; за издигане имиджа на училището и популяризиране на

достигнатите постижения.



III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
4. Стратегия на училището. Визия

Утвърждаване на СУ „Никола Вапцаров”, с. Карапелит като водещо учебно заведение,

привлекателен образователен център за деца и родители с конкурентна образователна среда,

насърчаваща и подкрепяща всяка отделна личност в развитието й.

Ориентиране на професионалните умения на педагозите към интереса и мотивацията на ученика,

към способността му да прилага усвоените компетентности на практика чрез прилагане на иновативни

и ефективни педагогическите практики.

Създаване на собствен облик на училището чрез утвърждаване на професионалното обучение в

гимназиален етап като основа за последваща качествена реализация в живота.



Изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите,

способни да работят съвместно, владеещи базови компетентности, осъзнати

за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в

полза на общността.

III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
5. Стратегия на училището. Главна цел



III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
6. Стратегия на училището. Приоритети

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание.

Утвърждаване на училището като водеща образователна институция на територията на общината.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището.

Участие в национални програми и проекти.

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за учениците и създаване на условия за

публична изява, инициатива и творчество.

Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение.

Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО 

и органи на управление.

Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.



НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование”

2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – „Подобряване на условията за лабораторна и 

експериментална работа по природни науки“

3. Информационни и комуникационни технологии в училище 

4. ПМС 129 – Подпомагане на ФВС

5. „За чиста околна среда” - ПУДООС

6. Схема „Училищен плод”

7. Схема „Училищно мляко”

8. НП „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I - IV клас”

9. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – „Осигуряване на ученически шкафчета“

10. НП „Квалификация“

III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
7.Успешно реализирани национални програми и проекти



ПРОЕКТИ

1. Проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез

въвеждане на целодневната организация на учебния процес“

2. Проект BG051РО001 – 3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”

3. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 «Твоят час»

4. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 «Квалификация и професионално развитие на педагогическите

специалисти»

5. Проект BG05M20P001-2.011-0001 «Подкрепа за успех»

6. Проект BG 05M2OP001-2.012-0001 «Образование за утрешния ден»

III. ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
7.Успешно реализирани национални програми и проекти



Ⅳ.ОТЛИЧИЯ



Ⅳ.ОТЛИЧИЯ



Ⅴ.БЪДЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ

 Стимулиране на учителите, прилагащи иновативни и ефективни методи на

обучение, свързани с повишаване качеството на образование.

 Богат избор на извънкласни форми, които да отговарят на индивидуалните

потребности и интереси на учениците.

 Активно привличане на Обществения съвет, Училищното настоятелство и

Ученическия съвет в дейността, в определянето на образователната политика и

вземането на решения в училище.



 Свеждане до минимум проявите на агресия и тормоз в училищна 

среда, намаляване броя на учениците в риск от отпадане от 

училище, пълен обхват на всички деца в училищна възраст.

 Създаване на условия и възможности за богат избор на изучаване на 

чужди езици. 

 Осигуряване на модерна образователна среда, обезпечена с техника и 

технологии за прилагане на електронно обучение, електронни 

ресурси, образователен софтуер.

 Подобряване на системите за контрол, достъп и сигурност на 

училищната среда.

 Акцент на гражданското образование и възпитание.

Ⅴ.БЪДЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ

Училищен живот. Празници и изяви

• https://www.facebook.com/oukarapelit/

https://www.facebook.com/oukarapelit/


ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


