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ЛИЧНИ ДАННИ:

 Име, презиме,фамилия:  Величка Илиева Кирова

 Дата на раждане:06.10.1977 г. 

 Гражданство: Република България 

 Месторабота: НУ “Любен Каравелов” – гр.Съединение

 Длъжност: директор 

 Образование: висше - магистър

 Общ трудов стаж: 16 години

 Педагогически стаж: 16 години 

 Стаж на ръководни длъжности: 8 години

 Електронен адрес: kirova_27@abv.bg

 Телефон: 0896628010

 Член на Съюза на работодателите в системата на 

народната просвета





Aко не знаем къде искаме

да отидем, е безразлично 

по кой път ще минем. 
(китайска мъдрост)



ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:

Магистър по “Пeдагогика” и “Детска и начална 

училищна педагогика” от Пловдивски университет  

“Паисий Хилендарски”.



ФИЛОСОФИЯ
Демократична училищна среда означава свобода на лично достойнство,

уважение и толерантност! Има много нови неща, които навлизат в българското

училище и това е безспорно, защото времето ги налага и трябва да е бързо, за да

бъдем адекватни на желанията и на изискванията на младото поколение.

Училището е огледало на всичко,което се случва в обществото. А историята

ще покаже дали сме били на прав път в методиките, в средствата, във

взаимоотношенията, в изграждането и формирането на личностни цености.

Родителите и учениците могат да бъдат спечелени за активно участие в

училищния живот, само когато у тях се изгради траен интерес, желание и

положителни мотиви. Kогато грижата към учениците и родителите е отправена

истински и се базира на спечелено доверие, тогава нещата се случват добре. От

една страна призванието на училището е да социализира, възпитава и обучава

учениците така, че да овладяват знания, умения, компетентности и ценности,

които да ги направят активни граждани на демократичното общество. С негова

помощ обучаваните трябва да формират критично мислене и способности за

решаване на проблеми; да изградят умения за самоуважение и високо чувство за

отговорност и толерантност към правата на другите; да усвоят социалната

комуникация, екипната работа и сътрудничеството, като по този начин се подготвят

за активно участие в изграждането на гражданското общество.

А от друга страна, училището е естествена и благоприятна среда, която

обхваща всички млади хора и дава възможност за утвърждаването им като

социално ангажирани с изградени умения и компетентности за пълноценна
реализация в съвременното общество.



ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

1.Майчин език: български

2.Чужди езици:

-руски език: C 2

-английски език: B 1

*Нивото на владеене на чужди езици е оценено според Общата Европейска езикова 

рамка.

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
1.Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

2.Internet Explorer

3. Работа  с компютри  , Мултимедийни програми и приложения и др



ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

1.Директорът, в ролята му на мениджър в образованието,
поема разумни рискове и носи главната отговорност за
изграждане на висок обществен престиж на училището;

2.Директорът ръководи педагогическия екип за осигуряване
позитивна среда за качествен учебно-възпитателен процес
и извънкласни дейности за всеки ученик, прилагане на
модерни педагогически технологии и практическо
приложение на знанията чрез екипна работа по учебни
проекти ;

3.Директорът и педагогическият екип прилагат училищен
механизъм за превенция на насилието и агресията сред
учениците.

4.Директорът осигурява подкрепяща среда за повишаване на
професионалната квалификация и кариерното развитие на
учителите и възпитателите ;

5.Директорът и педагогическият екип създават условия за
ангажиране на родителите в облагородяване на учебната
среда, в които се учат техните деца, стимулират ги да бъдат
активни участници в живота на класа и училището като цяло
;



ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
6.Директорът управлява училището професионално,

прозрачно, обективно, принципно, комуникативно, не
допуска създаване на лични отношения с членове на
персонала.

7.Работи системно за постигането на оперативните и
стратегически цели, съгласно Стратегията ,мисията и
визията за развитие на училището ;

8.Разпределя задачите според ролята и възможностите
на участниците в педагогическия екип ;

9.Създава условия за етични и принципни взаимоотношения
в педагогическия екип, за атмосфера на доверие и
положително мислене ;

10.Насочва вниманието на педагогическия екип към силните
страни и възможностите, отчитайки обективно слабите
страни и заплахите ;

11.Директорът не бяга от проблемите, а ги решава екипно,
съвместно с училищното ръководство, представителите
на синдикалните организации в училище и членовете на
персонала ;



ОПИТ ПО  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

-” Оптимизация на училищната мрежа” - Модул „Оптимизиране

на училищната мрежа ”

-” Информационни и комуникационни технологии в училище ”

- ” На училище без отсъствия ” - Мярка ”Без свободен час ”

-“ Подобряванe качеството на образованието в средищните

училища чрез въвеждане на целодневната организация на

учебния процес “

- ” Твоят час ”

-“ Квалификация на педагогическите специалисти ”

-Схема “ Училищен плод ” и “ Училищно мляко ” на ДФ

“Земеделие”



УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА
С установените традиции и богата история, Начално училище ”

Любен Каравелов” гр.Съединение е желана територия от децата както

от град Съединение ,така и от Община Съединение.

В НУ”Любен Каравелов” учениците получават знания и умения:

- според държавните образователни стандарти и стандарти на

Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

- за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен

свят, за ефективната реализация;

- За изграждане на високо отговорно поведение за участие в

обществения живот;

- За усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности;

- За развиете на индивидуалността и стимулиране на творческите

заложби;

Морал, етика , гражданско образование и ученическо

самоуправление, са в основата на учебния процес. Клуб”Млади

възрожденци”, съвместни спортни , екологични , родолюбиви

инициативи, както и работа по проекти и програми допринасят за

спокойния и творчески психоклимат в училището и за добрите

резултати.



Стратегии и механизми на 

училището

 Стратегия на НУ”Любен Каравелов” гр.Съединение;

 Училищна стратегия за предотвратяване на отпадането 

на деца и ученици от училище;

 Училищна стратегия за превенция на агресията;

 Механизъм за идентифициране на деца в риск и отпадане 

от училище;

 Механизъм за разрешаване на конфликти

 Механизъм за противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище;



ПРИЛОЖЕНИЕ №1













Училищен живот




