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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ“ 

 

Организационната  структура на Средно училище „Отец Паисий“ гр. Самоков е 

оптимална, ефективна и ефикасна. Основна нейна характеристика в училището е 

адаптивността, която е продукт и следствие от непрекъснатия анализ на потока на 

информация за новости, проекти и национални програми. Организацията на управлението се 

базира на  делегирането на права, отговорности и задължения на различните звена в 

институцията. Ефективността на управлението се основава именно на своевременната 

промяна на процеса на делегиране, когато има такава нужда, за да се отговори на тенденциите 

за иновации, дигитализация и STEM ориентирано образование, като и на приоритети за 

прилагане компетентностен подход , СТЕМ профили и професионално образование и други 

стратегически за СПУО приоритети.  

В Средно училище „Отец Паисий“ гр. Самоков организационната структура на 

управление е един от най-мощните инструменти, които правят училището ефективно и желано 

и конкурентоспособно.  

 

Педагигческите съвети, като основен орган на управление са винаги конструктивни, 

взимат се своевременно необходимите административни и креативни решения. Участието на 

педагогическите специалисти, гостите и поканените членове на обществения съвет и 

училищното настоятелство е с необходимата активност и голяма продуктивност. За това 

говори и следната статистическа инфромация. През учебната 2017/2018 год. са проведени 15 

заседания на Педагогически съвет и са взети 54 решения.  През учебната 2018/2019 год. са 

проведени 13 заседания на Педагогически съвет и са взети 57 решения.  През учебната 

2019/2020 год. са проведени 15 заседания на Педагогически съвет и са взети 55 решения.  

През учебната 2020/2021 год. са проведени 16 заседания на Педагогически съвет и са взети 65 

решения.   

Успешен път и иновативна практика за СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков по посока на 

оптимизиране на организационната структура на училището е управление чрез 

методологията „Разпределено лидерство“ , която започна още през учебните 2017/2018 г. и 

2018/2019 г., когато училището бе част от международната мрежата на училищата в проект 

FIERST (From Inclusive Education to 

Real Scale Transfer (FIERST) № 

592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-

IPI-SOC-IN), финансиран 

по Програма Еразъм +, Ключова 

дейност 3: Подкрепа за реформиране 

на политиките, Социално включване, 

на Европейската комисия. Проектът 

е международен и в него участват 

организации от България, 

Великобритания, Швеция, Естония и 

Румъния. В България партньори по 

https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-btkuykl-etytljtx-r/
https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-btkuykl-etytljtx-r/
https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-btkuykl-etytljtx-r/
https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-btkuykl-etytljtx-r/
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проекта са Фондация “Заедно в час” координатор на проекта, Министерство на образованието 

и науката и Нов Български Университет. 

По този проект училищната организационна структура се фокусира в работа за 

развиване на професионална учебна общност сред учителите в училище и за развиване на 

умения на 21 век в учениците.  

 

Системата от ПУО - Професионални учебни общности през 2020-2021 г. се разви 

до функционирането на четири учещи общности: 

- ПУО „Лидерски екип“; 

- ПУО „Иновативни учители“ – преподаващите иновативния учебен предмет „Умения и 

добродетели“ 

- ПУО „Умения на 21“ 

- ПУО „VII клас”  

Всяка ПУО има своя вътрешна организационна структура, цели и палнирани заседания 

и дейности, като отделните ПУО взаимно се подпомагат. Формирането и срокът на действие 

на ПУО е  според конкретната необходимост за изпълнение на стратегическите цели на 

училището. 

От началото на 2021/2022 г. стартираха дейността си две нови ПУО. Това са ПУО 

„STEM“ и ПУО „Добродетели“. Поради изпълнение на своите цели през учебната 2020/2021 г. 

едно от действащите ПУО, това за успешен ДПП „VII клас” прекрати своята дейност. Именно 

тази динамика в практикуването на разпределеното лидерство и ПУО води до повишаването 

на ефективността на училищната ни организационна структура.  

Методологията за функционирането на ПУО в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков и 

формирането на нов, развиващ тип на училищна култура е продукт на фективно и формиращо 

участие на училището ни в Програма Училища за пример.  

Публикация за участието на училището ни в Програма „Училища за пример“ може да 

се открие в местниe on-line печатни издания. 

Продукти за дйността на Лидерския екип по програма и план за превръщане на 

училището в учеща организация се намират в съответни платформи на следните линкове: 

https://read.bookcreator.com/L9C2mrExMSfh3PHGbQufVqy4pSo2/30Y6ToATQvCu5Zb9gVBOiQ 

 

https://app.mural.co/t/teachforbulgaria8395/m/teachforbulgaria8395/1603470329001/3609e6ae230ff799

de959a74438ec745f29a4253 

  

Освен професионални учебни общности организационната структура на СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков успешно с акцент на методическата подкрепа и повишаване на 

качеството на образователните дейности функционират следните методични обединения на 

учители: 

- МО Начални учители 

- МО БЕЛ 

- МО Математика и ИТ 

- МО Чужди езици 

- МО Природни науки 

- МО ОНГОР 

- МО Изкуства и технологии 

- МО ФВС 

https://read.bookcreator.com/L9C2mrExMSfh3PHGbQufVqy4pSo2/30Y6ToATQvCu5Zb9gVBOiQ
https://app.mural.co/t/teachforbulgaria8395/m/teachforbulgaria8395/1603470329001/3609e6ae230ff799de959a74438ec745f29a4253
https://app.mural.co/t/teachforbulgaria8395/m/teachforbulgaria8395/1603470329001/3609e6ae230ff799de959a74438ec745f29a4253
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Членовете в МО работят по ключови за училището теми, като социално – емоционално 

учене, разработване на интерактивни тестове и изпитни материали, на критерии и скали за 

оценяване и на критериални матрици за анлиз на напредъка на учениците. В МО се 

детайлизират подиндикаторите и конкретните техни проявления в учебния час по отделните 

индикатори на критериите в цялостната система за оценка на качеството на учене и 

преподаване в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков. Реализрат се съвместни конкурси, 

вътрешноучилищни състезания, викторини, открити педагогически практики, бинарни уроци 

беседи и други форми на вътрешноинституционална квалификация. Обменя се различен 

педагогически инструментариум. Участват в изследвания, анкети, конференциии и различни 

форми на продължаваща квалификация. Наставничеството и менторството са ефективен и 

ценен инструмент за подкрепа на новоназначени и поощряване на напредъка на учителите. 

 

 

Изпитана във времето организационна структура са постоянно действащите 

комисии:  

 

 Комисия за актуализиране на Годишен план за устройството и дейността на училището С. 

Лобутова, С. Янакиева и Мария Иванова; 

 Комисия за актуализиране на стратегията на училището: Р. Гамалова, Магдалина Иванова, 

Павлина Стойнева, Д. Бакрачева, Й. Николова. 

 Комисия по етиката  -  О. Георгиева,  З. Тоскова и Е. Ковачева; 

 Комисия за актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред и Дневен режим на 

институцията – Н. Чалъкова, Н. Янкова и Е. Адирков; 

 Комисия за актуализация на ВПРЗ – Н. Чалъкова, Е. Адирков и Н. Янкова; 

 Постоянно действаща комисия по учрежденски архив – председател С. Будинова, Д. 

Петровска, Л. Вукова, К. Григорова и В. Машова; 

 Училищна комисия по квалификационна дейност – Е. Конакчийска – председател, Р. 

Гамалова, и А. Ганджулова - членове; 

 Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – А. 

Механджийска, Л. Михайлов и Р. Гамалова. 

 Училищна комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и действия при 

БАК  - В. Машова, Н. Чалъкова и Емил Адирков; 

 Училищна комисията по БДП -  Е. Генова, И. Матина, Е. Адирков, Л. Чавдарова; 

 Училищна комисия за изработване на механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст: Р. Гамалова, Л. Михайлов, М. Димитрова; 

 Комисия за диференцирано заплащане на педагогическия персонал – Р. Гамалова – 

председател, М. Петрова, Н. Младенова, А. Механджийска; 

 Училищна комисия за изработване на училищна програма за намаляване на отпадналите 

ученици: Р. Гамалова, С. Будинова, Е. Попова; 

 Училищна комисия за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование: С. Будинова - председател, Р. 

Гамалова, В. Терезова, Е. Конакчийска; 

 Комисия по стипендиите на учениците – Л. Вукова, С. Будинова и В. Тодорова; 
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 Комисия за благополучието на персонала в училището – Д. Балабанов, М. Джамбазова, Г. 

Кацарски; 

 Комисия по ритуализация на училищния живот – Е. Михайлова, С. Ненова, Л. Чавдарова. 

Постоянно действащите комисии се актуализират и избират с решение на 

педагогическия съвет и се утвърждават ежегодно със заповед на директора на училището, а 

временните комисии се сформират при конкретна възникнала необходимост. 

 

Мощна подкрепа по отношение на  ефективното управление на организацията са 

ежегодно формираните екипи за подкрепа на личностното развитие ЕПЛР за всеки ученик 

със СОП, както и за надарените ученици, за тези в риск и за тези с дарби. Например   

в СУ „ Отец Паисий” гр. Самоков за 2020/2021 учебна година са сформирани следните ЕПЛР: 

 

№ Име на ученика Клас Учители 

1.  АНТОН ТОДОРОВ ДАГАНОВ ІІІ „а” 

Е. Ковачева  

Е. Кацарова  

Н. Младенова  

Д. Христова 

2.  ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ВУКОВ V „а” 

Е. Михайлова  

М. Димитрова  

С. Янакиева  

С. Ненова  

Л. Чавдарова  

3. П ПЛАМЕНА РУМЕНОВА МИШЕВА V „б” 

И. Копаранова 

Л. Михайлов  

В. Тодорова  

П. Стойнева  

Н. Янкова  

М. Петрова  

С. Янакиева  

С. Ненова  

Л. Чавдарова  

4.  АНДРЕЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ VІ „б” 
И. Копаранова 

Д. Петровска  

5.  АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГЕЛОВ VІІ „а” 

В. Терезова 

Д. Петровска  

Е. Конакчийска 

Ал. Ганджулова 

Н. Янкова  

М. Иванова  

Л. Минкова  

С. Ненова  

Л. Чавдарова  

6.  СИМОНА СПАСИЙКОВА ПЕТРОВА VІІІ „а” 

И. Копаранова 

Н. Младенова  

Е. Конакчийска 

П. Стойнева  

7.  АТАНАС ИВАНОВ ДИМОВ ХІ „б” 

В. Терезова 

Л. Михайлов 

В. Тодорова  
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8.  СТЕФАНИ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ХІ „б” 

В. Терезова 

В. Тодорова  

М. Петрова  

Л. Чавдарова  

9.  ПЕТЯ ЕЛЕНКОВА МИХАЙЛОВА ХІ „б” 
В. Терезова 

Л. Михайлов 

10.  ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ПЕТРОВ ХІ „б” 

В. Терезова 

Л. Михайлов 

Л. Чавдарова  

11.  ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА ХІІ „б” 

Б. Стефанова  

В. Тодорова  

П. Стойнева  

М. Керефеина 

Й. Николова  

12.  ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛОБУТОВ Х „б” 

И. Копаранова 

Д. Петровска 

Л. Михайлов 

Е. Конакчийска 

П. Стойнева 

Д. Балабанов 

Н. Янкова 

О. Георгиева 

С. Лобутова 

М. Иванова 

С. Ненова 

Л. Чавдарова 

Й. Николова 

 

Ежегодно дейността на тези ЕПЛР се координира от координатора Р. Гамалова, 

педагогически съветник   

 

Дигитализацията на СПУО за реализиране на раслични национални политики, 

механизми, проекти и национални и международни програми изисква от директора на една 

съвременна, иновативна и учеща се институция, каквато е  СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков да 

делегира умело управлението на многообразните дейности. Ето защо са определени 

множество отговорници и длъжностни лица по реда на ДОС в СПУО. Те изпълняват 

конкретните си дейности и отговарят за множеството ЗУД в училището ни. 

 

Работа в платформи е разпределено на ЗДАСД, на ЗДУД, на къководител кабинет 

ИКТ, на счетоводител, на координатора на ЕПЛР и на педагогическите специалисти, 

участници в конкретните проекти или програми. 

 

НЕИСПУО - модул Институции  - делегирана дейност на ЗДУД; 

АдминПро - делегирана дейност на ЗДУД; 

AdminRD - делегирана дейност на ЗДУД; 

MS Teams – всички педагогически специалисти; 

OneBook – всички педагогически специалисти и Ръководител направление ИКТ; 

ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище“ – координатор на ЕПЛР; 

 

https://am.mon.bg/
https://am.mon.bg/
https://www.adminpro-bg.com/
https://www.adminpro-bg.com/
https://www.adminpro-bg.com/AdminCPO.htm
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karantina.mon.bg - делегирана дейност на ЗДАСД;  

podkrepazauspech.mon.bg - делегирана дейност на ЗДАСД; 

https://priobshtavane.mon.bg/ - делегирана дейност на ЗДАСД; 

https://react.mon.bg/- делегирана дейност на ЗДАСД, както и на ръководител направление ИКТ; 

https://class.mon.bg/ - делегирана дейност на ЗДАСД; 

https://teachers.mon.bg/ - делегирана дейност на ръководител направление ИКТ; 

https://oud.mon.bg/ - делегирана дейност на ръководител направление ИКТ; 

 

 

В училището функционират следните канали за комуникации: 

 

Всеки клас има създадена група за бърза комуникация в Мееsenger 

Създадена учителска група за бърза комуникация в Мееsenger 

Създадени групи в Viber за работа с ученици със специални образователни потребности. 

Използаване на MS Teams за работа и комуникация 

Използване на OneBook за комуникация с родители и ученици 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 

 

https://priobshtavane.mon.bg/
https://react.mon.bg/
https://class.mon.bg/
https://teachers.mon.bg/
https://oud.mon.bg/

