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С Т А Т У Т 

за присъждане и връчване на награди в системата на предучилищното и училищното 

образование в област Велико Търново 

 
 

Регионално управление на образованието – Велико Търново учредява награда 

„Директор на годината“ и награда „Учител на годината“, които се присъждат и връчват при 
условията на този статут на директори, заместник-директори, учители, възпитатели, 

психолози, педагогически съветници, логопеди, рехабилитаторите на слуха и говора, 

корепетитори, хореографи, треньори по вид спорт и ръководители на направление 

„Информационни и комуникационни технологии“ от образователни институции от област 
Велико Търново. 

Настоящият Статут се утвърждава  на основание чл.246, ал.1, ал.2 и чл.247 от Закона 

за предучилищното и училищното образование и във връзка с постановеното в чл.219 ал.1, 

т.6 и ал. 3 от същия закон -  педагогическите специалисти имат право да бъдат поощрявани и 

награждавани и на педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от ученици, 
родители, административни органи и обществеността. 

 

І. ЦЕЛ 
Наградата „Директор на годината“ и наградата „Учител на годината“ на Регионално 

управление на образованието - Велико Търново имат за цел: 

- да удостоят с признание и да поощрят директори, заместник-директори, учители, 
възпитатели, психолози, педагогически съветници, логопеди, рехабилитаторите на слуха и 
говора, корепетитори, хореографи, треньори по вид спорт и ръководители на направление 
„Информационни и комуникационни технологии“ от образователни институции от област 
Велико Търново.; 

- да засилят мотивацията на педагогическите специалисти от област Велико Търново 
за пълноценно участие в процеса на обучение и възпитание; 

-  да популяризират високия професионализъм; 
- да се отдаде почит и уважение на педагогическите специалисти от област Велико 

Търново от ученици, родители, административни органи и обществеността. 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 



1. Наградите в системата на предучилищното и училищното образование се присъжда 

всяка година по случай Деня на славянската писменост, просвета и култура - 24 май. 
2. Наградата се присъжда от началника на РУО - Велико Търново. 
3. Организацията по връчването на наградата се осъществява от РУО - Велико 

Търново в тържествена обстановка. 
4. Наградата се вписва в регистър за присъдени и връчени награди в системата на 

предучилищното и училищното образование на РУО. 
5. Наградата на РУО - Велико Търново се състои от грамота, плакет и книга. 
6. Присъжда се по 1 награда на: 

 Директор на детска градина 

 Директор на училище 

 заместник-директор  

 учител в детска градина 

 учител в начален етап 

 учител в прогимназиален етап 

 учител в гимназиален етап 

7. За наградата могат да се номинират членове на педагогическия персонал, на които 

не са налагани дисциплинарни наказания по Кодекса на труда или същите са заличени.  
 

IІІ. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯ 

 

1. За директори и заместник-директори на училища и детски градини: 

 развитие на творческия потенциал и нивото на постиженията на 
децата/учениците; 

 изграждане на ефективни взаимоотношения и партньорства; 

 прилагане на теории, научни изследвания, модели и опит, които водят до 
повишаване на качеството на обучение и възпитание или ефективността на работния процес; 

 взаимодействие с учениците и родителите/настойниците на учениците; 
 работа в екип и в методическите обединения; 
 създаване на стимулираща среда и предизвикателни възможности за обучение 

на всички деца/ученици/учители; 
 създаването на приобщаваща среда за децата/учениците и допълнителна 

подкрепяща среда за даровитите деца/ученици и интегрирано обучение и възпитание на деца 
и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; 

 нормативна грамотност и адаптивност; 

 ангажиране цялата общност в работата за постигане на обща визия и издигане 
рейтинга на институцията; 

 създаването на култура на приобщаване и включване в училищния живот; 
 компетентно и прозрачно управление на институцията; 
 създаване на подходяща материална среда чрез изразходване на средства от 

бюджета на институцията или осигуряване на външно финансиране. 
 
2. За учители и педагогически специалисти: 

 развитие на творческия потенциал и нивото на постиженията на учениците; 

 създаване на учебни материали и мултимедийни продукти; 
  използват подходящи педагогически методи, интерактивни технологии и широк 

спектър от ресурси; 
 използване на ИКТ в процеса на обучението; 
 учениците им имат успешни изяви на регионално, национално или 

международно ниво; 
 създаване на стимулираща среда и предизвикателни възможности за обучение 

на всички ученици/учители; 



 осигуряване на оптимални условия за обучение и възпитание; 

 създаването на безопасни условия, включително обща подкрепа за 
децата/учениците и допълнителна подкрепяща среда за даровитите деца/ученици и 
интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания.; 

 утвърден авторитет между ученици, учители, общественост; 

 професионално израстване, допълнително обучение и квалификация; 
 участие в конференции и други дейности за кариерно развитие и поддържаща 

квалификация; 
 активна работа по Междуинституционален механизъм за обхващане и 

задържане на деца и ученици в образователните институции. 

 

3. Постиженията директорите, заместник-директорите и педагогическите специалисти 
по посочените критерии и показатели се отчитат в рамките на едногодишен период, считано 
от датата на номинацията им. 

 

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 
1. Предложенията за награждаване могат да се правят от: 

 служители на РУО - Велико Търново; 

 педагогически съвети;  
 училищни настоятелства  
 обществени съвети; 
 юридически лица с нестопанска цел. 

2. Предложенията се представят в РУО - Велико Търново в срок не по-късно от 11 
май на съответната година. 

Предложенията трябва да съдържат следните данни: трите имена, месторабота, 
длъжност на лицето (директор, заместник-директор, учител и т.нат.), кратка професионална 
характеристика, подробно и точно описание на постиженията в професионалната област, 

получените отличия и награди. Към тях могат да бъдат приложени доказателства за 
изпълнение на критериите и показателите за номиниране в т.ІІІ. 

Когато предложението съдържат само обща информация за номинираното лице, на 
подателя се дават указания да отстрани непълнотите в 3-дневен срок. В случай, че не стори 
това, предложението се разглежда така както е постъпило. 

3. Предложенията се обсъждат на оперативно съвещание на РУО - Велико Търново, 
на което присъстват повече от половината от служителите по щат. Гласуването се извършва 
за всяка награда по т.ІІ.6. Гласуването е анонимно, като всеки служител посочва по 1 лицe за 
всяка категория. С награда се удостоява лицето, което е получило най-много гласове.  

4. Моделите на символите и отличителните знаци се утвърждават от началника на 

РУО. 
  
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Статутът влиза в сила от датата на утвърждаването му от началника на РУО- 
Велико Търново. 

2. Актуализации или отмяна на статута се извършват от началника на РУО - Велико 
Търново. 

3. Настоящият статут да се публикува на сайта на РУО. 
 
  

 


