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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАТИВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Икономическата ефективност при управлението на СУ „Отец Паисий” е важен и 

водещ приоритет. Но въпреки това ежегодно се налага да изплащат по – големи суми за 

квалификация и командировъчни разходи,с цел постигане на по – високи образователни 

резултати. Тези разходи се правят  приоритетно за участие в дебати, образователни 

екскурзии, състезания и конференции. Съществени са разходите за финалните кръгове на 

„Моята родина” в гр. Стара Загораи на „Математика без граници” в гр. Несебър., в които 

традиционно училището има успешни участници. Голям ресурс се влога за квалификация  и 

особено за ежегодните майсторски клас по теми за преподаване на интерактивни и 

мотивиращи уроци, умения и компетентности 

2. При подбора и управлението на кадрите задължително се дава приоритет на 

държавно регламентирани изисквания – квалификация, ПКС, а за двама колеги се 

осигуряват необходимите отпуски по реда на КТ за обучение и подготовка за докторска 

дисертация и магистратура. 

3.  Училището вече  разполага с постоянен състав от преподаватели, което води до 

сигурност в осигуряването на най-добрите преподаватели в даден момент. От 10 г. в 

училището винаги има уители от „Заедно в час”. За тези малди хора се изисква специален 

подход – подкрепа, наставничесто, осигуряване на технологични кабинети, по – чести 

посещения и конферирания на уроци.  

4.  Средната възраст на персонала е около 43 г. това е плод на усилята по 

посокапреодоляване на застаряването на учителското съсловие. Привлечени са млади 

учители под 30 г. – по история и в начален етап. 

5. Използват се в максимална степен всички възможности на НП и ОП за включване 

на дейности финансирани през държавния бюджет и Европейските структурни фондове 

6. Училището стана иновативно и във всички паралелки на класовете от II до Х 

клас се преподава във ФУЧ иновативен предмет „Умения и добродетели“ с фокус към 

функционалната грамотност на учениците и общочовешките ценности. 

7. През 2020-2021 г. година училището ни е сред 26 училища встраната,  

участващи в иновативната програма „Училища за пример“, за което бях поканена в 

Дарик радио и дадох интервю. Програмата продължава. 

8. В училището де организирана кампания за кариерно ориентиране. Приоритетни са  

срещите с „ролеви модели“ – успели бизнес лидери. 
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9. Успешмия мениджмънт на училището се базира на личен пример, сопкойна, 

подкрепяща и споделяща училищна общност с редица организационни структури и канали 

за комуникация. Функционират 5 професионални учени общности, освен традиционните 

МО и ПС. 

10. Проведена бе ваксинационна информационна кампания, вкл. и с личен 

пример. 

11. СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков стана лицензиран оператор на „Наградата на 

херцога на Единбург“ – международна инициатива, която за Р. България е под патронажа 

на Президента. Реализирането на Наградта в училището ни е чрез 5 обучени лидери, от 

които директора е и координатор 

Обобщение:  програма „Училища за пример“ и програма „Наградата на херцога 

на Единбург“, прилагани в училището са мощни инструменти за реализиране на 

компетентностния подход по отношение на управление на образователните и човешки 

ресурси в СУ „Отец Паисий“ 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 

 

 


