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Мотивите ми за изготвяне на това 
портфолио са:

• Персонализацията на директорския ми труд, включваща 

неговото

развиващо и диференцирано оценяване;

•Справедливостта при оценяване на индивидуалното качество на

директорския ми труд, произтичаща от отговорността ми за

прозрачност и доказателственост на моята професионална 

дейност;

• Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови

професионални ситуации;

•Електронното ми портфолио - възможност за професионален 

обмен

в мрежата/ Internet /

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение,
допълване и актуализиране във всеки един нов момент от
дейността ми като директор!
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Портфолиото се състои от:

ЧАСТ ПЪРВА

Описание на управленската и 

научно- методична дейност

ЧАСТ ВТОРА

Приложения 



ЧАСТ ПЪРВА
I. Описание на управленската и 

научно- методична дейност
 Лични” данни

 Професионален опит

 Образование и квалификации

 Доклади от дейността на институцията

 Бланки на вътрешноучилищни документи: доклади кл. р-ли, 
квалификация,  преструктуриране 

 Осъществяване на педагогически контрол от директора при 
наблюдаван урок 

 Констативни протоколи от проверки по ЗБУТ, СФУК, трудова 
дисциплина 

 Участия в проекти

 Партньорства

 Благодарствени писма към и от институцията

 Добри практики и обмен на опит .........



I. Описание на педагогическата и 
научно-методическа дейност

Доказателства за:

-изграждане на позитивна училищна култура и 
общност

-очертана насока на организацията чрез разработване
на нейната мисия, визия и ценности

-мотивиране и подкрепа на хората в организацията да 
действат в различни роли

-добре изградена стратегия за постигане на качество 
на образованието и добро планиране

-осигуряването на партньорства и ресурси

-качество на мениджмънта на персонала 

-наличие на процесен подход /Постоянно 
идентифициране, проектиране и подобряване на 
процесите/

-съотношение : бюджет – заплати – материална база. 



Резултати:

 образователни резултати /външно оценяване, 
вътрешно оценяване – напредък/

 резултати, ориентирани към потребителите
/гордост на учениците с училището си, увеличаващ
се прием/

 резултати, свързани с персонала 
/удовлетвореност, текучество, ангажираност , 
оценяване, работни условия/ 

 резултати, свързани с обществото /имидж, 
училището е търсено като партньор в проекти, 
добри отзиви / 

 и други по преценка на директора

 Обратна връзка за директор



Стандарти, представящи ролята на 

училищния директор

Очертаване на перспективите за развитие – визия, стратегия 

за развитие.

Ръководене на обучението и преподаването – план за 

кариерно развитие/квалификация/.

Самоусъвършенстване и работа с колеги.

Управление на организацията – финансов план, 

разпределяне на делегирания бюджет.

Осигуряване на отчетност.

Укрепване на професионалната общност.



Доказателства за:

 Очертаване на насоката на организацията чрез разработване на нейната мисия,

визия и ценности:

 Има формулирана мисия и визия на учебното заведение. Те са конкретизирани в

оперативни цели и действия;

 Създадена е рамка на ценностите, сред които основно място заемат прозрачност и

етичност в поведението;

 Създадени са условия за комуникация в организацията относно мисията, визията,

ценностите и целите;

 Периодично се прави преглед и обновяване на мисията, визията и ценностите за

отразяване на промените във външната среда;

 Разработване и внедряване на система за управление на организацията,

изпълнение и промяна:

 Има налична система от определени нива на управление с ясно откроени функции,

отговорности и компетенции;

 Има разработени и съгласувани измерими цели на отделните нива на управление на

училището.

 Има управленска информационна система, в която са маркирани периодични

вътрешни проверки;

 Разработена е система от измерими цели, съобразени със стандартите в

образованието;

 Има създадени подходящи условия за управление на проекти и екипна работа;

 Идентифицирани са приоритети за необходими промени в начина на управление.



Доказателства за:

 Мотивиране и подкрепа на хората в организацията да действат в различни роли:

 Демонстрира се лична готовност от страна на ръководителите да поемат различни

роли в условия на промяна;

 Редовно се информира целия педагогически персонал за ключови въпроси, проблеми

и управленски решения в организацията;

 Има практика за делегиране на пълномощия, отговорности и компетенции;

 Насърчават се и се подкрепят членовете на персонала да правят предложения за

иновации ;

 Има данни за признание и справедливи възнаграждения на екипи и отделни лица при

добре свършена работа;

 Има факти, които говорят за уважение към потребностите и личните способности на

членовете на персонала.



Доказателства за:

 Управление на взаимоотношенията с различните контактни групи, за да се

осигури определена степен на споделена отговорност:

 Определени са публични политики, които оказват влияние върху организацията;

 Поддържат се проактивни взаимоотношения с представители на съответната

изпълнителна и законодателна власт;

 Развити и поддържани партньорстки мрежи с важни заинтересовани страни ;

 Стремеж към информираност на обществото за получаване на престиж и признание на

училището;

 Добре изградена стратегия за постигане на качество на образованието и добро

планиране



Доказателства за:

 Събиране на информация относно настоящи и бъдещи потребности:

 Идентифицирани са всички заинтересовани от дейността на училището страни;

 Системно се събира и анализира информация относно очакванията на

заинтересованите страни;

 Разработване, преглед и осъвременяване на стратегията и план-програмите:

 Разработват се и се прилагат методи за контрол и оценка на изпълнението на

дейността на всички нива;

 Системно се диагностицират и анализират вътрешните силни и слаби страни на

училището ;

 Има балансиране на задачите съобразно изискванията на заинтересовани страни;

 Изпълнение на стратегията и план-програмите:

 Има превръщане на целите в подходящи планове и задачи на отделните методически 

звена ;

 Стратегията и плановете се изпълняват на основата на приоритети и срокове;

 Ангажират се лица чрез вплитане на техните специфични потребности в план 

програмите на дейностите;



Доказателства за:

 Планиране, изпълнение и преглед на процесите за модернизиране и внедряване на

иновации:

 Има развита култура на взаимоотношенията, при която се проявява готовност за

иновации ;

 Планирането на промени и модернизирането става на основата на дискусии;

 Осигуряват се навреме необходимите ресурси за изпълнение на планираните промени;

 Качество на мениджмънта на персонала

 Прозрачност на планирането, управлението и подобряването на човешките

ресурси:

 Редовно анализиране и диcкутиране на потребностите от усъвършенстване на

педагогическия персонал

 Наличие на ясна политика, съдържаща обективни критерии за назначаване,

възнаграждение;

 Осигурени са добри работни условия;



Доказателства за:

 Идентифициране, развитие и използване на компетенциите на персонала:

 Има идентифициране на настоящите компетенции на индивидуално и организационно

ниво ;

 Осигурява се развитие на персонала чрез акцент върху формиране на умения за

лидерство;

 Насърчават се учителите за прилагане на съвременни методи на обучение, оказва се

подкрепа на нови учители;

 Ангажиране на персонала като се създават условия за открит диалог и

упълномощаване:

 Насърчава се култура на открити комуникации и диалог;

 Ясни критерии за оценка на персоналния принос при всяка дейност;

 Предоставя се обратна връзка при дадени предложения или получен резултат от

дейност;

 Осигуряването на партньорства и ресурси



Доказателства за:

 Развитие и осъществяване на ключови партньорски взаимоотношения:

 Идентифицирани са подходящи стратегически партньори и е определено естеството

на взаимоотношенията с тях ;

 Сключени са подходящи споразумения за сътрудничество или партньорство;

 Определена е отговорността на всяка страна в управлението на партньорството;

 Създадени са условия за обмяна на опит чрез обмен на учители или ресурси с

партньори;

 Създаване и осъществяване на партньорства с потребителите:

 Насърчава се ангажираността на родителите ;

 Демонстрира се отвореност за идеи, предложения, оплаквания ;

 Осигурява се проактивна информационна политика ;

 Активно се насърчават преките потребители да се организират, да изразяват

потребностите си;

 Насърчава се ангажираността на учениците в повишаване на качеството на процесите;

 Осигуряване на прозрачност на организацията и управлението в институцията.



Доказателства за:

Управление на финансовите и материални ресурси:

 Има обвързване на финансовото управление със стратегическите цели;

 Осигурена е финансова и бюджетна прозрачност;

 Постоянно се наблюдават разходите за извършване на различните дейности съобразно

стандартите;

 Има делегиране и децентрализиране на финансовите отговорности ;

 Прави се сравнителен анализ между различните участници в разпределението на

бюджета с цел пестене на средства

 Осигуряват се материални средства и подходяща организация на процесите за

хигиенизиране и превръщане на територията в удобно и доставящо удоволствие място;

 Осигурява се функционалност и подходящо оборудване на всички помещения в

сградата ;

 Наличие на информационен център за свободен достъп на родителите до информация ;

 Наличие на учителски портфолия;

 Наличие на ученически портфолия, които се свързват с цялостния процес на обучение;



Доказателства за:

 Управление на информацията и знанията:

 Създадени са вътрешни канали за разпространение на информация в организацията;

 Информацията и знанията в организацията се представят по начин, който е удобен за

ползване;

 Осигурени са условия ключовата информация и знания да остават в организацията ;

 Наличие на активно ползван уеб сайт, който е своебразна витрина на най-важното,

което става в училището;

 Портфолиото на всеки ученик създава достатъчно условия за бърза начална

ориентация на всеки нов учител относно нивото и начина на работа на ученика;

 Има лице, което отговаря не само за извънучилищните и извънкласни форми на работа

с учениците и ученическия съвет, но е и активен помощник на класните ръководители и

методическите звена;



Доказателства за:

Създаване на материални условия за реализация на учебния процес:

 Създадени са условия за ползване на съвременна литература или електронни

източници;

 Учебният процес е осигурен с достатъчно учебници и учебни помагала;

 Чрез ЗАС/завеждащият административна служба/ е осигурен подходящ достъп до

канцеларски материали, както и прякото им използване;

 Има подходящо техническо оборудване;

 Осигурена е достатъчно количество надеждна презентативна техника за демонстрации

и решаване на задачи по време на учебния процес;

 Наличие на стая физкултурен салон с подходящо оборудване и хигиенни условия за

осъществяване на учебния процес по физическо възпитание;

 Осигурено е подходящо оборудване и има своевременно снабдяване с консумативи за

него.



Доказателства за:

 Постоянно идентифициране, проектиране и подобряване на процесите:

 Има разпределяне на отговорности на персонала върху процеси, които в даден момент

са ключови за организацията;

 Определени са индикатори за изпълнението на всеки един важен процес;

 Периодично се правят проверки и анализ на портфолиото на учениците ;

 Специално внимание се отделя за снабдяване с ресурси на дейности, свързани с

внедряването на иновации;

 Разработване и предоставяне на ориентирани към потребностите на отделните

потребители образователни услуги:

 Разширената и допълнителна подготовка е съобразена с личния избор на ученика;

 Има разработени и изпълнени специфични програми за работа както с деца, които имат

проблеми с ученето, така и с такива, които имат високи академични постижения;

 Целодневен режим на обучение в сборна група 1-4 клас;

 Разработени са собствени стандарти за организацията на качеството на обучение в

определени области;



Доказателства за:

 Наличие на иновативни процеси с участието на потребителите:

 Ангажиране на самите ученици в определяне на свои собствени стандарти за качество

на ученето;

 Учениците се ангажират в контрола на поведението на територията на училището и

извън него ;

 Перманентна работа с родители по класове за запознаването им с образователните

програми и ДОС;

 Съвместно обсъждане с приемни училища как базовото образование, да бъде по-

сигурна и добра основа за следващото по-високо равнище на образование на учениците;

 Създадени условия за периодично измерване на удовлетвореността на учениците от

организацията на образователния процес в училище ;

 Създадени условия за периодично допитване до родителите за тяхната

удовлетвореност от съвместната им работа с учителите ;



Доказателства за:

 Наличие на процеси за изграждане на цялостния имидж на организацията:

 Има създадени условия за съвместна комуникация с местни медии за навременна и

полезна информация относно събития, които са важни за имиджа на училището;

 Организацията има ясно изразена стратегия за работа с обществеността ;

 Има изградена система от мероприятия за изграждане и поддържане на полезен

имидж за основната дейност на училището;



Резултати:
Резултати от външно оценяване:

 Учениците постигат високи резултати по държавните образователни и програмни

изисквания за учебно съдържание за определен клас или за етап от степента на

образование;

 При външно оценяване по национални критерии, учениците показват не само знания,

но и разбиране на материала ;

 Учениците се представят добре на състезания, конкурси и олимпиади на различно

ниво;

 На децата със специфични образователни потребности са осигурени адекватни условия

за обучение;

Резултати от вътрешно оценяване:

 Учениците показват напредък

 Налице са добри резултати за ниво на знанията и уменията при текущи проверки и

изпити;

 Има констатации, че в учебния процес се използва кооперирано учене, проектно

ориентиран подход на решаване на организационни проблеми;

 При оформяне на крайните оценки влияние оказва индивидуалното портфолио на

ученика;

 Има писани правила в училището, които се приемат и спазват от учениците;



Резултати:

 Резултати, ориентирани към потребителите:

 Има констатации за удовлетвореност на учениците от организацията на

образователния процес в училище;

 Има констатации за удовлетвореност на учениците от образователните си постижения.

 Резултатите от допитване до родителите за тяхната удовлетвореност от съвместната

им работа с учителите

 Резултати, свързани с цялостния имидж на организацията сред потребителите:

 Има достатъчно данни, че учениците се гордеят със своето училище.;

 Няма намален прием на ученици от училището (освен по демографски причини);

 Бивши възпитаници и родители на завършили вече ученици продължават да бъдат

партньори на училището;

 Приемни училища от региона търсят училището като добър източник на добре

подготвени ученици .



Резултати:

 Резултати от измерване на удовлетвореността и мотивацията на персонала:

 Персоналът е удовлетворен от цялостния имидж на училището .

 Хората са удовлетворени от своята ангажираност в живота на училището ;

 Индикатори за социално поведение вътре в организацията:

 В училището функционира добре изградено ученическо самоуправление с влияние и

оказване на помощ ;

 Има данни, че училището възпитава своите ученици в самостоятелност и увереност;

 Учениците участват в общи проекти с учители и ученици от други класове;

 Има данни, че учениците проявяват толерантност и уважение към различията;

 Има данни, че учениците не само пазят училищната собственост , но проявяват

стремеж за оказване на помощ в ролята на стопани територията на училището;



Резултати:

Резултати, свързани с обществото относно репутацията на учебното заведение

 Степен на доверие от страна на обществото към училището, изразяващо се в брой

записали се в него ученици спрямо броя на записали се от предходни години;

 Мнение на обществото за нивото на образоваността на учениците, завършващи

обучението си в училището;

 Мнение на местната общност относно откритостта и прозрачността в управлението на

институцията.

 Участие на представители на училището в различни дейности организирани на

общинско и местно ниво.

 Финансови резултати:

 Финансовата година протича и завършва успешно, въпреки крайно недостатъчният

бюджет на институцията;

 Финансовите ресурси се управляват ефективно, разумно, справедливо и прозрачно;

 Има доказателства, че се полагат непрекъснато грижи за опазване и съхраняване на

материалната и техническа база, за да не се изразходват непрекъснато големи средства

за нейното обновяване;

 Набират се успешно допълнително средства (например от дарители или от работа по

проекти), които се разпределят разумно за усъвършенстване на дейността на

училището.



Пример за философия на директор:

Основна задача в работата ми е да преодолея системата, учителите да работят като

отделни, изолирани единици. Всеки учител трябва да се чувства част от екипа на

училището и да носи отговорност не само за своя предмет, за своя клас, но и за училището

като цяло.

Стремя се да подкрепям иновациите, инициирани от учителите.

Формирам работни групи и екипи, в които мотивирам персонала и реализирам

стратегиите и целите на училището. Включвам учителите в планиране и разработване на

проекти. Търся сътрудничество с фирми на местно и национално ниво, общинската

управа, неправителствени организации, културни и образователни институции, РУО и

МОН за включването им като партньори в проектите.

Старая се родителите, учениците, организациите и институциите, с които контактувам, да

се превръщат в мои съмишленици и помощници.



Обратна връзка за директор

Разделът включва доказателства за:

ефективността на директорското управление по отношение на създадения климат в

училището – чрез проучване на отношението на различните участници и потребители на

образователната услуга;

способността и умението на директора да изготвя училищния план – чрез проучване сред

учителите;

„професионална интелигентност“ /мой термин/ на директора - чрез наблюдаване на

използваните съвременни стратегии в училище, оценка на практическо приложение на

придобитото в квалификационните курсове, участие в конференции, открити практики,

план за квалификация и кариерно развитие и др.



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Ефективността от използването на портфолиото кореспондира с идеята за

хуманизиране на училищната среда чрез подобряване на резултатите от развитието и

обучението на детето в училище.

 Веднъж въведено като техника и практика за оценяване и удостоверяване на учебните

постижения, то може да служи и за целите на професионалното диференцирано оценяване

на качеството на учителската дейност.

 Професионалното портфолио е средство за промяна в личностен и професионален

план, в интелектуалното, общокултурно и професионално-педагогическо развитие.

Ключовата дума днес във всички области на живота е р а з в и т и е. Независимо от

добрите съвети и методически ръководства всеки преподавател, прекарал няколко години в

училище знае, че няма готови рецепти.

 В книгата си „Приказки за подарък на оригинални хора” Енрике Марискал

пише:

„Не може да се повери училище на никой директор, преподавател или администратор, който

не е оригинален, какъвто е всеки обучителен процес, всяка сутрин, всяко междучасие,

всяка приказка, която включва. В противен случай животът се свива в някоя норма, в някоя

прозявка, в някое скъпо струващо изключване”.



ЧАСТ ВТОРА 

Приложения:

Приложение 1

• Общо лично представяне(Автобиография)

Приложение 2

• Документи: удостоверения за 

квалификация, грамоти, сертификати

Приложение 3

• Галерия



АВТОБИОГРАФИЯ

II. Приложение 1

Лична информация
Име

Адрес

Телефон 

E-mail

Националност

Дата на раждане

Бойко Христов Пейчев

Ул„Иглика13”,

с.Говедарци 2020,

0888580205

peychev_boyko@abv.bg

Република България 

01. 06. 1960г.

mailto:peychev_boyko@abv.bg


Трудов стаж
Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

01.08.2016г. – до момента

Директор

ОУ „Димчо Дебелянов” 

с. Говедарци

Управленска

24.10.1999г. – 30.07.2016

Старши учител

Начален учител

ОУ „Димчо Дебелянов” 

с. Говедарци

Образователно – възпитателна

1.11.1995г. – 23.10.1999г.

Кмет на с.Говедарци

Община Самоков- гр.Самоков

Управленска

1.02.1994г. – 31.10.1995г.

Начален учител

ОУ „Димчо Дебелянов” 

с. Говедарци

Образователно – възпитателна



Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

Дати (от-до) 

Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността/ сферата на работа

4.07.1992г. – 1.02.1994г.

Директор

ОУ „Димчо Дебелянов” 

с. Говедарци

Управленска

2.09.1989г. – 3.07.1992г.

Начален учител

ОУ „Димчо Дебелянов” 

с. Говедарци

Образователно – възпитателна

8.11.1982г. – 01.09.1983г.

Начален учител

НОУ „Борис Хаджисотиров” 

гр. Самоков

Образователно – възпитателна

20.09.1982г. – 30.10.1982г.

Начален учител

ОУ „Димчо Дебелянов” 

с. Говедарци

Образователно – възпитателна

Трудов стаж



Образование и обучение

Дати

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Дати (от – до)

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

2016

Свидетелство за

професионална квалификация

Втора професионално

квалификационна степен

СУ „Климент Охридски” – гр. 

София

ДИУУ - гр. София

1981г. – 1986г.

Диплома за Висше 

образование

Степен Магистър

Начален учител със 

специализация 

,,Изобразително изкуство”

Висш педагогически институт

гр.Благоевград



Дати

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

1975г. – 1979г.

Средно образование 

Технология на 

машиностроенето

Техникум по механотехника

,,Никола Вапцаров” –

гр. Самоков



Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици)

Чужд (и) език (езици)

Социални умения и компетенции

Компютърни умения и 

компетенции

Други умения и компетенции

Свидетелство за управление 

на МПС

Български

Руски / Английски

Отлични комуникативни 

умения Способност за 

работа в екип Коректност 

Отговорност Организираност 

Иновативност и креативност

MS Windows, MS Office 2003, 

2007, 2010, Internet

Управление на финансовите

и материални ресурси

Шофьорска книжка, 

категория В



Приложения
Ноември 2019 - „Идеите“ ООД – София

Удостоверение за завършен семинар на тема:

„Инспектиране на образователната институция“

Юли 2019 - РЦПППО-София област

Удостоверение за участие в информационен семинар на тема 

„Философията на МКФ“

Април 2019 - Сдужение „Център за обучение и квалификация“

Удостоверение за завършен курс на тема:

„Общуване на учителя с новите поколения ученици“

Октомври 2018 - РЦПППО-София област

Преминато обучение на тема: „Индивидуална форма, индивидуални 
учебни планове и програми

Април 2018 - Сдужение „Център за обучение и квалификация“

Удостоверение за участие в информационен семинар на тема:

Функции на атестирането в системата на управление на качеството



Ноември 2017 – Институт за човешки ресурси гр.София

Участие в квалификационен курс на тема:

„Акценти в ДОС за приобщаващо образование.Подкрепа за равен 
достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на 
всяко дете и ученик“

Юни 2017 – „Мениджър консулт“ЕООД

Удостоверение за участие в обучителен курс на тема:

„Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за 
качество на образованието“ Модул 2

Май 2017 - Институт за човешки ресурси гр.София

Участие в квалификационен курс на тема:

„Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на 
положителна перспектива“

Ноември 2016

Софийски университет ,,Св.  Климент Охридски” – гр. София

Свидетелство за придобиване на втора професионално 
квалификационна степен



Приложение 2 Свидетелство за завършено
образование



Приложение 2 Свидетелство за професионална 

квалификация

















Приложение 4












