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РЕЗЮМЕ
лична информация

1. Име, презиме, фамилия: Евгения Йорданова Тренчева

2. Дата на раждане: 12.12.1962 година

3. Гражданство: Република България

4. Месторабота: НУ„Св. Паисий Хилендарски“ - Банско

5. Длъжност: Директор

6. Образование: висше

7. Образователно-квалификационна степен: магистър

8. Специалност: Начална училищна педагогика



9. Общ трудов стаж – 37 години

10. Педагогически стаж – 37 години

11. Стаж на ръководни длъжности – 3 години

12. e-mail: trenchevi_@abv.bg

13. Телефон: 0898 646 025

14. Допълнителна информация

- координатор на Сдружение на българските начални учители

РЕЗЮМЕ
лична информация



15. Езикови компетентности:

- Майчин език: български

- Чужди езици: Руски език – В2

16. Дигитални компетентности – Microsoft office; Internet Explorer

17. Комуникационни компетентности - мотивиране и убеждаване.

Контакт с хора от различни възрасти, социални групи и културни

общности. Контакти и комуникация с представители на

институции, учреждения, органи и лидери. Искрен човек съм.

РЕЗЮМЕ
лична информация



18. Организационни и управленски умения – Управление на

материални, финансови и човешки ресурси. Оперативни умения за

определяне на приоритети и задачи по спешност и значимост.

Лидерски качества за създаване, ръководене и обединяване на

екип, разпределяне на роли и задачи, мониторинг. Организиран,

делови и всеотдаен човек съм.

19. Професионални компетенции – прилагам СФУК в училище,

притежавам умения за управление и решаване на спорове и

конфликти, училищен медиатор.

РЕЗЮМЕ
лична информация



ФИЛОСОФИЯ

1. Училището е място за всяко дете. Педагогическа дейност и

въздействие с лице към всеки ученик.

2. Училището е модерна и стройно подредена институция.

Прилагане във всички етапи и степени на образование на

иновативни образователни технологии – уеб-базирано

обучение, електронни платформи за обучение и управление,

електронни ресурси и образователен софтуер и др.



3. Всяко дете е ценно със своята индивидуалност, стил и темп  

на учене.

4. Да научим ученика да мисли, анализира, взема правилни  

решения, да бъде активен и да съпреживява.

5. Акцент към интересите, талантите и силните страни на  

ученика.

6. Изграждане на училищна общност, базирана на

сътрудничеството.

ФИЛОСОФИЯ



7. Активно включване на родителите в училищния живот

като важна част от училищната общност. Спечелване на

родителската, местната общност и институциите като

съратници на училището и ръководството му.

8. Динамична и гъвкава квалификационна дейност,

споделяне на добри педагогически практики и изявите на

педагогическите специалисти за повишаване на

педагогическото им майсторство, за да се отговори на

повика на времето на z-поколението.

9. Училището е подготовка за живота и част от живота на

всеки.

ФИЛОСОФИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ

• Висше образование:

Начална училищна педагогика 1987 г.

• ОКС – Магистър

• Квалификация – Начален учител

• Втора професионално-квалификационна степен – 1995 г.



КВАЛИФИКАЦИЯ

















Изграждане на

етични

взаимоотношени,  

атмосфера на

доверие и

позитивизъм

1. Етичен кодекс на училищната общност

2. Правилник за дейността на училището

Области на професионално развитие  

Училищна политика



Осигуряване  

на качествено  

образование

1. Мерки за подобряване на качеството за

образование

2. Училищна програма за целодневна

организация на учебния ден в НУ „Св. П.

Хилендарски“

3. Програма за превенция на ранното

напускане на училище

4. Програма за предоставяне на равни

възможности и приобщаващо образование

на учениците от уязвими групи

Области на професионално развитие  

Училищна политика



Осигуряване на

сигурна и 

защитена

училищна среда

1. Правилник за пропускателния режим  в 

НУ „Св. Паисий Хилендарски“

Области на професионално развитие  

Училищна политика



Области на професионално развитие  

Училищна политика

Принципи на управление

1. Осигуряване на качествено образование чрез изграждане

формирани умения за пълноценна реализация

на образовани и социално ангажирани личности с

в

съвременното демократично общество.

2. Поемане на разумни и премерени рискове в управлението,

при стриктно спазване на нормативната уредба за

осигуряване на стабилно функционираща система от ресурси

за осигуряване на дейността на образователната институция

и спазването на правата на учениците, работниците и

служителите.



3. Осигуряване на подкрепяща среда за инициативни и

иновативни учители, които прилагат модерни образователни

и възпитателни технологии за разгръщане потенциала на

всеки ученик и развитие на личностните му постижения,

осигуряват  

привличат

позитивна среда в училищната общност,  

семейството към дейността и по този начин

изграждат добрия облик и авторитет на училището.

4. Осигуряване на подкрепяща среда за повишаване на

професионалната квалификацията на педагогическите

специалисти и на кариерното им развитие.

Области на професионално развитие  

Училищна политика

Принципи на управление



5. Създаване на доверение, екипност, позитивна и  

подкрепяща работна среда. Радваме се на всеки успех.

6. Прозрачност в управлението на човешкия, времеви и  

финансов ресурс, както и на управленските решения.

7. Съзидателна комуникация с професионалните и  

синдикални организации в училището, с представители на

управленски

администрация,

структури – РУО,  

културни институции,

МОН, общинска  

както и други

организации и институции, имащи отношение към работата  

на училището.

Области на професионално развитие  

Училищна политика

Принципи на управление



Области на професионално развитие  

Стратегия на училището

Мисия

НУ „Св. Паисий Хилендарски“ да бъде гарант за 

качествен образователно-възпитателен процес и 

формиране на личности с ярко изразено гражданско 

съзнание и поведение.



Области на професионално развитие  

Стратегия на училището

Визия

• 90-годишната история на НУ „Св. Паисий Хилендарски”

формира заслужено визията му на най-доброто училище в

община Банско. Утвърдило се е като средище на висока

култура, творчество и образованост за млади и стари.

Днес е водещо в област Благоевград с постигнати много

добри резултати на всички нива – външно оценяване,

областни и национални олимпиади, спортни състезания.



Области на професионално развитие  

Стратегия на училището

Визия

Като централно градско училище и в бъдеще ще акцентира

върху високото качество на овладяване на знания и

развитие на умения и компетентности.

• НУ „Св. Паисий Хилендарски” е училище, гарантиращо

знание за бъдещето.



Области на професионално развитие  

Стратегия на училището

Главна цел

Изграждане на образовани и социално ангажирани

личности с формирани умения за пълноценна реализация в

съвременното демократично общество.



Области на професионално развитие  

Стратегия на училището  

Приоритети

1. Създаване на условия за оптимално развитие на

творческия потенциал и заложби на учениците.

2. Гражданско образование.

3. Повишаване ефективността на управление на училището

в условията на делегиран бюджет.

4. Привличане на ресурси от външната среда.

5. Висока материална, технологична и кадрова обезпеченост

на образователния процес.



Области на професионално развитие  

Успешно реализирани национални  

програми и проекти

Програма „Еразъм +“ 

на ЕС за подкрепа 

на образованието, 

младежта и спорта в 

Европа

1. „Let`s explore our culture“

„Нека опознаем нашите култури“



Проекти на МОН

I. ОП „Развитие 

на  човешките  

ресурси“

2007- 2013 г.

BG051PO001-3.1.03.-001

“Квалификация на пед.  

специалисти“

Области на професионално развитие  

Успешно реализирани национални  

програми и проекти



II. OП „Наука и  

образование за

интелигентен 

растеж“ 

2014 – 2020 г.

1. BG05M2OP001-0004 “Развитие на

способностите на учениците и

повишаване на мотивацията за учене

чрез дейности, развиващи

специфични знания, умения и

компетентности (Твоят час) – фаза I и

фаза II

2. BG05M2OP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

Области на професионално развитие  

Успешно реализирани национални  

програми и проекти



Други проекти и схеми

Държавен фонд Земеделие

1. Схема „Училищен плод“

2. Схема „Училищно мляко“

Области на професионално развитие  

Успешно реализирани национални  

програми и проекти



1. Стимулиране на учителите, прилагащи иновативни и

ефективни методи на обучение, свързани с повишаване

качеството на образование.

2. Богат избор на извънкласни форми, които да отговарят на

индивидуалните потребности и интереси на учениците.

3. Активно привличане на Обществения съвет, Училищното

настоятелство в дейността, в определянето на

образователната политика и вземането на решения в

училище.

Бъдещи професионални планове



Бъдещи професионални планове

4. Свеждане до минимум проявите на агресия и тормоз в

училищна среда, намаляване броя на учениците в риск от

отпадане от училище, пълен обхват на всички деца в

училищна възраст.

5. Създаване на условия и възможности за богат избор на

изучаване на чужди езици.



6. Осигуряване на модерна образователна среда,

обезпечена с техника и технологии за прилагане на

електронно обучение, електронни ресурси, образователен

софтуер.

7. Подобряване на системите за контрол, достъп и

сигурност на училищната среда.

8. Акцент на гражданското образование и възпитание.

Бъдещи професионални планове



Благодаря за вниманието и проявения  

интерес към моята работа.

Това съм аз!  

Евгения Тренчева


