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РЕЗЮМЕ

Дата на раждане: 1963 г.

Гражданство: Република България

Образование: Висше

Ниво по национална квалификация: 

магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Педагогически стаж: 36 години

Длъжност: Директор на 48. основно училище 

„Йосиф Ковачев“

Стаж на ръководна длъжност: 27 години



РЕЗЮМЕ

Електронен адрес:

ou48_kostova@abv.bg

Допълнителна информация:

- член на Сдружение на директорите в 

средното образование в Република 

България

- омъжена, с едно дете

mailto:ou48_kostova@abv.bg


ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Социални умения и компетенции: 

Силно мотивирана, динамична, стриктна. Надгражда
образованието си през целия живот. Способност за работа 
в екип и диалогичност. Комуникационни способности, 
откритост, честност и самокритичност. Отговорност и 
заложен стремеж за постигане на високи резултати. 

Организационни умения и компетенции: 

Способност за планиране, координиране и контролиране 
при работа по заложените цели. Способности за 
определяне и актуализиране на приоритетите. Умения за 
мотивиране и ръководене на екип. Способност за 
предаване на опит и обучение на екипа. Способност да се 
работи с много и различни хора. 

Технически умения и компетенции: 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 

Internet (Explorer, Firefox, Netscape…)



ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

2002 г. - ДИУУ - V ПКС по управление в 

средното образование

1990 г. - СУ „Св. Климент Охридски“ -

магистър по специалност Начална училищна 

педагогика

1984 г. - ИДНУ „Н. Крупская“ - професионален 

бакалавър по специалност Начална 

училищна педагогика

1981 г. - Средно специално образование по 

стенография и машинопис



ПОВИШАВАНЕ НА  

КВАЛИФИКАЦИЯТА

2011 г. - Обучение „Модерното образование -

мениджмънт и лидерство“

2010 г. - Universidad de Granada -

Специализация по управление на конфликти

2009 г. - НИОКСО, гр. Банкя - Обучение по 

управление на делегиран бюджет

2009 г. - НИОКСО, гр. Банкя - Обучение 

“Мониторинг, отчет и оценка на проекти”

2008 г. - НИОКСО, гр. Банкя - Обучение 

“Интегриране на учениците със СОП”



ФИЛОСОФИЯ

ВСИЧКО СЕ СЛУЧВА 
ДОБРЕ, 

КОГАТО СИ ВЛОЖИЛ 
НАДЕЖДА, ВЯРА, 

ЛЮБОВ

И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ



ФИЛОСОФИЯ

Създаването на дългосрочна стратегия на 

базата на натрупания опит е реална 

алтернатива за постигане на успехи.

Успехите на 48. основно училище са 

доказателство, че търсенето и 

предлагането на съвременни подходи в 

образователния процес дават 

положителни резултати.



СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

Визията за развитието

на 48. основно училище „Йосиф Ковачев“ 

преминава през неговото минало и настояще. 

Утвърдило се през годините като водещо 

учебно заведение с дългогодишна история 

и най-вече с постиженията си в образователното 

дело, неговата визия 

се формира като ключов, притегателен 

образователен център, в който основна 

образователна ценност е високото качество на 

овладените знания и умения.



СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

МИСИЯ

„Училище, предоставящо качествено 

образование“ 

ГЛАВНА ЦЕЛ

Изграждане на креативни, социално 

отговорни и пълноценно 

интегрирани в обществото личности.



СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТИ

Стимулиране развитието на творческите заложби и 
потенциала на всеки ученик

Материална и технологична обезпеченост на 
образователния процес

Създаване на условия за повишаване 
квалификацията на учителите като гаранция за 
осигуряване на качествено образование

Създаване на условия за насърчаване на 
извънкласните и извънучилищни дейности

Стимулиране на възпитателната функция на 
училището за развитие на индивидуалните 
потребности на всеки ученик

Приобщаване на родителите към образователния 
процес и засилване на участието им в училищния 
живот 



СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

ПОДЦЕЛИ 
Осигуряване достъп до образование на всички ученици от 
района, подлежащи на задължително обучение 

Очаквани резултати: Да се обхванат всички ученици от района, които не 
са навършили 16-години

Повишаване квалификацията на учителите чрез включването им 
в подходящи квалификационни форми 
Очаквани резултати: Повишаване качеството на преподаване и 
резултатите от обучението

Преминаване от репродуктивно към творчески тип преподаване 
и учене за по-практически ориентирани знания и умения
Очаквани резултати: Създаване на условия за развитие на потребности, 
интереси и нагласи за учене и за обучение и самоусъвършенстване през 
целия живот. 

Възпитателната работа с учениците да се осъществява в 
цялостния образователния процес
Очаквани резултати: Формиране на национално самосъзнание, 
възпитаване в родолюбие и в съпричастност към глобалните проблеми 
на човечеството.



УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА :
В 48. основно училище „Йосиф Ковачев“ 

учениците получават знания, умения и 
компетентности:

- според държавните образователни 
изисквания и стандарти на Европейския 
съюз в духа на демократичните ценности;

- изучаване на чужди езици от І клас в 
рамките на ООП и ИУЧ

- развитие на индивидуалността и 
стимулиране на творческите заложби

- морал, етика и гражданско образование са 
в основата на учебния процес



СТРАТЕГИИ И МЕХАНИЗМИ НА 

УЧИЛИЩЕТО :

- Стратегия за развитие на училището в 

периода 2016 - 2020 година

- Правилник за дейността на училището

- Училищна стратегия за превенция на 

агресията

- Училищен механизъм за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище



СТРАТЕГИИ И МЕХАНИЗМИ НА 

УЧИЛИЩЕТО :

- Училищен механизъм за превенция на 

отпадането на деца и ученици от училище

- Училищен механизъм за идентифициране на 

деца в риск 

- Училищен механизъм за разрешаване на 

конфликти

- Етичен кодекс на работещите в училище

- Правилник за вътрешния трудов ред



ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Делегиране на пълномощия, подкрепено 

с предоставяне на права, 

благоприятства развитието на 

способностите на подчинените и 

умножава техните познания, което 

оказва позитивно влияние върху 

тяхната дейност.



ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Насочване на вниманието към постижими цели

Хората да са удовлетворени от ефективността си 

Разпределяне на задачите според ролята на 
участниците в екипа

Фокусиране на силите върху съществените неща 

Систематична работа за постигането на 
съответната цел - ориентиране към силните 
вместо към слабите страни решава 
мотивационни проблеми 

Припокриването на силните страни със задачите 
дава възможност за постигането на отлични 
резултати 

Доверие 

Позитивно мислене 



ОТЛИЧИЯ И ГРАМОТИ

2018 г. - Грамота за заслуги към Столична 

община

2014 г. - Грамота за заслуги към Столична 

община

2012 г. - Почетно отличие „Неофит Рилски“

2012 г. - Грамота от ДЛЦ за висок 

професионализъм, за ефективно 

партньорство в работата с ученици с 

комуникативни нарушения



ОТЛИЧИЯ И ГРАМОТИ

2009 г. - Грамота от Столична община 
за успешно управление и реализиране 
на ефективен модел за развитие на 
столичното образование

2008 г. - Грамота от РИО - София-град 
за принос в столичното образование

1984 г. - Орден “Кирил и Методий” -
ІІ степен за високи постижения в 
учебно-възпитателния процес



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Лични цели като ръководител

Професионално ръководство на педагогическата 
колегия 

Комуникативност 

Екипност в работата 

Прозрачност 

Обективност при вземане на решенията 

Прецизност в изпълнение на задълженията 

Информиране 

Подобряване на условията за оказване на 
допълнителна подкрепа на учениците със СОП

Изграждане на система за превенция на насилието 
и агресията сред децата и учениците 

Създаване на толерантна училищна среда 



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Личен план за развитие

Лидерство за наставници в системата на 
образованието - повишаване на личната 
компетентност

Изпълнение на мерки по енергийна 
ефективност по „Региони в растеж“

Развитие и разнообразяване на 
извънкласните и извънучилищните 
дейности

Ежедневна работа за издигане на престижа 
на училището

Защита на ІV ПКС



Портфолиото ми е доказателството докъде 

съм успяла да постигна целите си в 

дейността си като директор 

на 48. основно училище “Йосиф Ковачев”

То дава публичност на професионалното ми 

развитие, реализация и дейност. 

Портфолиото никога не е завършено изцяло 

- то е нещо, което е свързано с 

професионалното развитие. 

Отворено е и подлежи на изменение, 

допълване и актуализиране във всеки 

един нов момент от дейността ми.



БЛАГОДАРЯ

ЗА ОТДЕЛЕНОТО 

ВРЕМЕ !


