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За мен

Ирена Иванова Коцева
Директор на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, 

гр. Самоков

Тел.: 0886432728

E - mail: irena_ik@abv.bg

Сайт на училището: www.veleshki.com

Фейсбук страница на училището: ОУ "Митрополит 
Авксентий Велешки" | Facebook

mailto:irena_ik@abv.bg
http://www.veleshki.com/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-746418288747658


Образование и професионален опит

Образователно-квалификационна степен
• СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
• Магистър, „Начална училищна педагогика“

Следдипломна квалификация
• СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
• Организация и управление на образованието

Професионалноквалификационна степен
• СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, ДИУУ
• ВТОРА професионално-квалификационна степен

Общ брой педагогически стаж – 38 години

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков:
• 26 години, начален учител
• 12 години, директор



Удостоверения с квалификационни кредити 

Квалификационни обучения (1)

• Удостоверение „Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти“, 29-30.04.2017 г.

• Удостоверение „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и
ученици с обучителни трудности“, 13.05.2017 г.

• Удостоверение „Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за качество на
образованието“ Модул 2, 17-18.06.2017 г.

• Удостоверение „Дигиталните умения и ИКТ за педагогически специалисти“, 19-20.06.2017 г.

• Удостоверение „Функции на атестирането в системата на управление на качеството“, 17-
19.04.2018 г.

• Сертификат по прилагане на регламент (ЕС) 2016/679 – общ регламент за защита на личните
данни – GDPR, 16-22.08.2018 г.

• Удостоверение „Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда чрез прилагане на
добри и иновативни практики“, 18-20.02.2019 г.

• Удостоверение „Общуване на учителя с новите поколения ученици“, 16-17.04.2019 г.



Удостоверения с квалификационни кредити 

Квалификационни обучения (2)

• Удостоверение „Превенция и противодействие на детското девиантно поведение. Сигурна и
безопасна среда в образователните институции. Правна защита на детето.“, 10-12.06.2019 г.

• Удостоверение „Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване.“, 12-
13.10.2019 г.

• Удостоверение „Как да бъдем иновативни в училище“, 26-27.11.2019 г.

• Удостоверение „Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието.“,
18-21.06.2020 г.

• Удостоверение „Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална картина,
възможности за развитие, техники за позитивна комуникация“, 18-19.04.2021 г.

• Удостоверение „Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със
стреса на работното място“, 18-20.04.2021 г.

• Удостоверение „Атестирането на учителите и педагогическите специалисти – национален и
институционален контекст“, 12-13.05.2021 г.



Философия (1)
Динамиката на дейностите, многообразието и спецификата на училищните общности и бързо променящата се среда
водят до осъзната потребност от промяна в развитието на училището. Изправени сме пред предизвикателството да
променим училищната среда, като се използва подходящ модел на управление на промяната.
• Това изисква много търпение, време и сериозни познания в областта на мениджмънта, маркетинга и

професионалната ориентация.
• Прилагане на ясни критерии и принципи при разпределението на отговорността, правата и задълженията в

училище, превръщане на преподавателите в активни участници във вземането на решения.
• Привличането на заинтересованите страни (родители, местна власт, НПО и др.) като партньори при

разработването и реализирането на стратегията за развитие на училището и превръщането му в среда,
предлагаща качествено образование и обучение, поставящо децата в активна позиция.

• Внимание към личностните потребности на всеки ученик и учител; интелектуално предизвикателство за приемане
на социалното и културно многообразие; развиване на творческото начало в личността, която да е готова да
работи за просперитета на обществото.

• Създаване на условия за пълноценна изява на учениците и учителите чрез внедряване на прогресивни иновации за
изграждане на училище базирано на обучение и кадрово развитие с оглед да осъществят ефективно и отговорно
потенциала си за лидерство в различните бизнес организации и общности.



Философия (2)
Лични цели като ръководител:

• Професионално ръководство на учителската колегия

• Силно образователно лидерство, центрирано на ученическите
достижения.

• Поддръжка за усъвършенстване на училищната култура на обучение и 
възпитание.

• Сътрудничество между ръководители, учители, родители, ученици и 
социални партньори и активно въвличане във всички аспекти на 
училищния живот.

• Предавам високите си очаквания на учителите, учениците и на 
персонала.

• Директорът и учителите си сътрудничат, за да засилят ефекта на 
педагогическите си въздействия.



Управленски компетентности и отговорности

• Планиране на дейности

• Организация на образователния процес

• Контрол

• Управление на ресурси

• Административни умения и правни знания

• Социална и гражданска компетентност

• Обратна връзка
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Планиране на дейности
• Стратегическото планиране на институцията

съответства на областната и общинска стратегия за
развитие.

• Документите се съхраняват съгласно Номенклатура на
делата със срокове за съхраняване, утвърдена от
„Държавен архив“ – София с цел да подпомага
опазването на документите, усъвършенстването на
деловодната работа и експертизата на ценността на
документите.

стратегия

https://www.veleshki.com/userfiles/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2021-2022/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf


Организация на образователния процес (1)

Училищни символи и знаци



Организация на образователния процес (2)

• Изграждане на позитивен организационен
климат, ефективна комуникация, етични
взаимоотношения, екип за подкрепа за
личностно развитие.
• Етичен кодекс на училищната общност

• Правилник за дейността на ОУ „Митр. Авкс. 
Велешки“

• Прилагане на компетентностен подход в
работата при придобиване на ключови
компетентности на учениците.

• Създадена е възможност за ефективна работа 
на ПС, ОС, комисии.

• Организирани са дейности и процедури за
вътрешна оценка на качеството.

Към сайта

https://www.veleshki.com/?f=pages&d=8


Организация на образователния процес (3)

Училищна дигитализация, чрез електронен дневник: 

• преминаване в електронен вариант на задължителната
документация

• облекчаване на административната тежест за педагогическите
специалисти и директора на образователната институция

• по - добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с
информацията и документите



Контрол (1)

Създадена е 
организация по 
контрол за спазване на 
ДОС, делегирани права 
на заместник -
директорите, главни
учители и учители. 
Направен е анализ на 
резултатите. 

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ

ЗАМЕСТНИК –

ДИРЕКТОР, АСД

ОГНЯР
ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ

ЗАМЕСТНИК –

ДИРЕКТОР, УД

УЧИТЕЛИ

СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВНИ 

УЧИТЕЛИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК



Контрол (2)
Констативни протоколи:

• Протокол за наблюдение на урок, 
в присъствена форма

• Протокол за наблюдение на урок, 
в ОРЕС

• Специфични критерии и
показатели за контролна дейност



Управление на ресурси (1)

Създадена е ефективна организация на труда, вътрешни
правила за подбор на персонал, съкращение, възнаграждения,
поощрения и награди.

Осигурено е законосъобразно, ефективно, прозрачно
разходване и отчитане на финансовите средства в срок, пред
институциите.

Създадени са условия и финансова подкрепа за повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти, развитие на 
наставничеството, насърчаване на новаторство, иновации.

Създадена е организация за вътрешноинституционална
квалификация.

бюджет

https://www.veleshki.com/?f=pages&d=22


Управление на ресурси (2)

Осигурена е ефективна среда за здравословни и безопасни условия на 
обучение, възпитание, социализация и труд.



Административни умения и правни знания

Ефективно се прилага действащата
нормативна уредба, свързана с 
управлението и функционирането
на институцията.

Училищна документация

https://www.veleshki.com/?f=pages&d=8


Социална и гражданска компетентност (1)

• Осъществяват се съвместни дейности и
партньорски взаимоотношения с
обществения съвет, социални партньори,
институции в образованието и др.

• Изпълнението на бюджета, планираните
дейности и постиженията на институцията
се отчитат пред педагогическия съвет,
обществения съвет, общи събрания.

• Осъществява се сътрудничество и
взаимодействие с родителите.

Обществен съвет

https://www.veleshki.com/?f=pages&d=26


Социална и гражданска компетентност (2)

• Партньорски взаимоотношения с училища от
Варна, Ботевград и Самоков по НП „Иновации
в действие“

• ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”
разчита на “Родителите – партньори”, за
създаване на стабилна връзка между
училището и семейството.

• За тази цел подари на всички родители на
първокласници, по един Наръчник за
родители - "Добре дошли в първи клас".
Наръчникът разглежда физическите,
психическите и социалните аспекти на
училищния живот.



Социална и гражданска компетентност (3)

• Ежегоден коледен базар с активно участие на родители и благотворителна 
кауза

20.12.2018 г.

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=182


Обратна връзка (1)

Посещение на Министъра на
образованието и науката, г – н
Красимир Вълчев и репортажи в
национален ефир, 13.09.2018 г.

новина

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=156


Обратна връзка (2)

Оценка на качеството 
на образованието 
от Национален инспекторат по образованието, 
октомври.2020 г.:

• Цялостна оценка: 

Много добра 3.77

• Оценка на област „Образователен процес“:                     

Много добра  3.71

• Оценка на област „Управление на институцията“:  

Много добра  3.83



Обратна връзка (3)



Обратна връзка (4)

статия

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=256


Материали, представящи постиженията ми

• Грамоти и награди

• Училищни празници и събития

• Участия в национални програми и проекти

• STEM център и кабинет по природни науки

• Иновативно училище

• Отличия на ученици от олимпиади и конкурси, нво
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Грамоти и награди (1)

Награда „Директор на 2021 година от
Софийска област“

Награда „Директор на 2018 година 
отСофийска област“

Награда от Синдикат на българските 
учители „Директор на годината-2021“



Грамоти и награди (2)

Грамоти и отличия от СБНУ за висок професионализъм и себераздаване на 
директора при подготовката на ученици в състезания



Училищни празници и събития (1)

Примерни материали

• Патронен празник – 22.03.2018 г.

• Ежегодно шествие по повод 1 ноември –
01.11.2018 г., 01.11.2019 г.

• Ежегодна уникална коледна украса на
училището – 12.2019 г.

• Тържествено честване на 24 май – 24.05.2019 г., 
24.05.2020 г.

• Тържествено откриване на учебната година
17.09.2018 г., 15.09.2021 г.

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=107
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=165
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=270
https://www.youtube.com/watch?v=DtsAriPJ6Sk
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=236
https://www.youtube.com/watch?v=SaGQDHp3OxA
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=157
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=325


Училищни празници и събития (2)

Вокална група и фанфарен оркестър 
към училището – уникални за града

• Многобройни, ежегодни отличия за ДВГ “Медени звънчета”

• Участие на формациите във всички училищни празници и 
общоградски мероприятия

Участия – 20.02.2019 г., 29.03.2019 г., 28.10.2019 г., 08.03.2021 г., 11.05.2021 г., 
25 години ДВГ “Медени звънчета“

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=188
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=200
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=269
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=313
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=318
https://www.youtube.com/watch?v=YxZSkF1Xghg


Училищни празници и събития (3)

Движение и спорт

Възпитание на учениците към здравословен
начин на живот чрез движение и спорт:

- Модерни и съременно изградени и оборудвани
физкултурен салон и спортни игрища

- Общоучилищно отбелязване на Деня на спорта
с разнообразни дейности и партньорства със
спортни клубове и изявени български спортисти
- 17.05.2018 г., 27.09.2019 г., 25.09.2021 г.

- Клуб по „Аеро джъмпс“ - публикация

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=132
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=259
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=326
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=322


Участия в национални програми и проекти (1)
1. Работа по Национални програми

• НП „Отново заедно“ - 08.2021 г.

• НП „Ученически олимпиади и състезания“

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

• НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование“

• НП „Квалификация“

• НП „Заедно за всяко дете“ - 2019-2020 уч. год.

• НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

• НП „Иновации в действие“ 

• НП „Мотивирани учители“

• НП „Без свободен час“

• НП „Изграждане на училищна STEM среда“

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=323
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=262


Участия в национални програми и проекти (2)

2. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(ЦОИДУЕМ)

- „Плетеница“

3. Работа по проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“

• Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

• Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 
условията на кризи“ - публикация

• Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

• Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

• Проект „Твоят час“

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=320


STEM център и кабинет по природни науки

Изграждане на STEM център и
поетапно въвеждане на предмета
„STEM – образование на бъдещето“
в избираемите учебни часове за
учениците от прогимназиален етап

Оборудван кабинет по природни 
науки – 2021 г.

Откриване Репортаж в нова 
телевизия

https://www.youtube.com/watch?v=0xSPp6yHpk4
https://nova.bg/accents/view/2021/05/10/325975/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-stem-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/


Иновативно училище 

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ е иновативно от 2017 - 2018 учебна
година като в момента успешно продължава и надгражда иновацията си след
първия 3 - годишен етап.

Учениците се обучават по иновативна учебна програма по предмета „Традиции
и съвремие“.

Примерни уроци:

Иновативен урок „Поклади“, 07.03.2019 г.

Иновативен урок „Особености на шопските хора“, 29.11.2018 г.

Иновативен урок „Особености на шопската песен“, 15.11.2018 г.

https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=193
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=172
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=169


Отличия на ученици от олимпиади и конкурси

Многобройни отличия за ученици и учители от училището от олимпиади и конкурси

Новини в сайта на училището

Годишен отчет 2018-2019

Годишен отчет 2017-2018

Годишен отчет 2020-2021

Годишен отчет 2019-2020

https://www.veleshki.com/?f=classes
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=250
https://www.veleshki.com/?f=classes&class_id=154


Отличия на ученици от олимпиади и конкурси

Високи резултати от нво 4 клас и нво 7 клас

Годишни отчети



Участие в професионални форуми

Участия в: 

• конференции

• форуми

• изложения
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Първи национален форум за иновации в образованието
по програма “Иновативни училища“, 14.12.2018 г.



Международна конференция 
“Как да бъдем иновативни в училище“
26.11.2019 г. в гр. Пловдив

Ирена Коцева: 
„Изживяваме предизвикателството
да променяме и да бъдем иновативни
като една стъпка напред към
постигане на основното ни желание -
по-качествено образование и по-
добро бъдеще на децата ни, тук в 
България“.



Форум “Институциите си говорят“
по НП “Заедно за всяко дете“, 16.12.2019 г. 

видео

https://www.youtube.com/watch?v=-EO3XaeVxNk


Световно изложение Bett 2020, 22-25.01.2020 г., 

Лондон, Великобритания

„Посещението на BETT е чудесна възможност за
сверяване на часовниците и нашите не са никак
назад. Убедена съм, че дигиталната трансформация
на образованието трябва значително да се ускори,
за да бъдем в крак със световните тенденции, но
каквито и технологии да се използват в учебния
процес, водещата роля на учителя и
преподавателя трябва и ще се запази.
Заредихме се с идеи, мотивирахме се, 
открихме смисъл в идеята 
да адаптираме чуждия опит
за нашите собствени цели 
в класната стая.“ –
Ирена Коцева



Областен форум, 12.05.2021 г.

Областен тематичен форум –
ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ -
гр. Самоков среща традициите и 
дигиталните технологии в урок по 
креативност и родолюбие 
по НП „Иновации в действие“. 

видео

https://www.youtube.com/watch?v=i6lUwVSiX9c&t=2930s


Бъдещи планове

• Стимулиране на учителите, прилагащи иновативни и ефективни
методи на обучение, свързани с повишаване качеството на
образование

• Продължаваща дейност от извънкласни форми, които да допълват и
надграждат индивидуалните потребности и интереси на учениците

• Осигуряване на модерна образователна среда чрез обновяване на
физическата среда

• Участие в квалификационни курсове

• Участие в обучения, курсове, семинари
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Самооценка

• Работата в едно училище е екипно достижение. Директорът
може да бъде фактор в изграждането и осъществяване на
училищните политики, които ще направят училището по-
добро, иновативно училище. Може да се реализира чрез
постиженията на учениците си и колегите си.

• Познавайки и прилагайки законовите и подзаконовите
нормативни актове в системата, чрез способност да
планира, организира и контролира дейности, свързани с
изпълнение на преките задължения; способност да работи
в екип; способност да анализира, синтезира и да взема
решения, висока методическа подготовка, финансова
дисциплина, организационна, координираща и контролна
дейност.
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