
Портфолио 

на Стефка Димитрова Спасова 

Заместник- директор по УД 



ЛИЧНИ ДАННИ 

 
• Име, презиме, фамилия: Стефка 

Димитрова Спасова 

• Националност: България 

• Родена: 19. 11. 1963г. гр. Монтана 

• Образование: СУ „Св. Климент 
Охридски” – История 

• ФНПП- Социална педагогика, 
Начална училищна педагогика 

• Степен: Магистър 

• Квалификация: 4 ПКС 

• Настояща работа: 40 СУ „Луи 
Пастьор” 

• Заемана длъжност: Заместник- 
директор УД 

• Педагогически стаж: 20 години 

• Семейно положение: омъжена, две 
деца 

• Хоби: туризъм 



Контролна и педагогическа 

дейност 
• Като Заместник- директор по  учебната дейност 

подпомагам директора при организиране и 
контролиране на учебно – възпитателната 
дейност на училището: от ПГ, I  до XІІ класове 
чрез: 

    - посещение на учебните часове на учителите за 
наблюдаване на организацията на учебния 
процес; 

    - провеждането на контролни работи, тестове, 
анкети и др. за оценяване ефективността на 
учебната дейност 

•    Отговарям за правилното водене и 
съхраняване на учебната и училищната 
документация в съответствие с изискванията на 
нормативните актове на МОН 

•     Контролирам  реда и дисциплината и 
спазването на Правилника за организацията и 
дейността на 40 СУ и Правилника за вътрешния 
трудов ред 

•     Организирам подготовката на седмичното 
разписание и неговото реализиране 

•      Нося отговорност за редовното участие на 
учениците във формите на ЗИП и СИП и 
резултатите от обучението в тях. 



Контролна и педагогическа 

дейност 

•  Подпомагам класните ръководители и учители по съответните 
предмети по правилното водене на учебната документация. 

•       Организирам подготовката и провеждането на изпити – 
поправителни, приравнителни, приемни, за промяна на 
оценката, зрелостни, самостоятелна подготовка и др. 

•       Отговарям за събирането, подреждането и съхраняването 
на документацията свързана с тях. 

•       Участвам в заседанията на Педагогическия съвет и 
подпомагам директора при подготовката и реализирането на 
взетите решения. 

•       Разработвам проекти за подобряване материалната база 
на училището и  включване на учениците в различни 
извънкласни и извънучилищни дейности, подобряващи 
качеството на обучение, възпитание и развитие. 

• Като преподавател по история използвам разнообразни 
методи на преподаване и оценяване. Стремя  се да ги науча 
да мислят критично, да обичат родината си и  да успяват в 
учебната работа. 

• Като преподавател по изобразително изкуство влагам 
професионализъм и лично пристрастие, учениците  да 
постигат високо ниво на творчество, а талантливите да 
намерят път за професионална и житейска реализация. 



Курсове и повишаване на 

квалификацията 
•  Превенция на наркоманното поведение в 

училище-2001г 

• Взаимодействие с родители, учители и други 
институции- 2006г 

• Базови и специфични компютърни умения на 
учители-2006г 

• Английски език –първо ниво-2007г 

• Вътрешен одитор на системи за управление на 
здравето и безопасността при работа-2008г 

• Учителското портфолио- знак за качество на 
педагогическата дейност-2012г. 

• Специфични умения за работа в комисия по 
БДП-2013г 

• Организация на учебно – възпитателния процес 
в училище-2014г. 

• Обучение на педагогически специалисти за 
формиране на базови управленски 
компетентности – 2014г. 

• Интерактивни методи в обучението- 2015г. 

• Работа с проблемни ученици, овладяване на 
агресията.Умения за решаване на         
конфликти.- 2015г. 

•    Подкрепа на деца и ученици със СОП- 2016г 

• Авторитетът на учителя- фактор за ефективно 
обучение- 2017г. 

• Позитивна педагогическа среда в 
образованието- 2017г. 

 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ  

  От 2009 година подготвям отбори  за участие в състезанията на 

БЧК и Гражданска защита. Учениците придобиват знания и умения за 

действия при бедствия, аварии и кризи. Занятията се посещават с 

голям ентусиазъм и затова реултатите са  високи. До 2017г. отборите 

на 40 СУ се класира традиционно на първо място на областните 

състезания и представят достойно столицата на национално ниво.  



КРЪЖОЦИ 

• Клуб “СПАСИТЕЛ” 



клуб “Българче” 



Клуб “Зелени патрули” 



Участие в проекти 

• “Твоят час” 

• “Успех” 

• “Спортувай активно- живей 

здравословно” 

• “Активни и здрави деца- мост 

към бъдещето” 

• “Моето училище- еко 

училище” 

• “Заедно можем повече” 

• “Не сме ви забравили” и др. 

 

 



Грамоти, награди 


