
 





1. Лична информация 

 

Име:                            Маргарита Димитрова Хрисимова 

Адрес:                         гр. Гоце Делчев 2900, ул. “Кирил и Методий” 1 

E-mail:                         margarita.hrisimova@gmail.com 

Националност:          българска 

Дата на раждане:     31.07.1971 г. 

 

 

mailto:margarita.hrisimova@gmail.com


2. Трудов стаж 

 

От  13.09.2013 г. до сега       -  II ОУ “Гоце Делчев”,  гр. Гоце Делчев  - 

           старши възпитател ПИГ – I клас. 

 

01.12.2007 – 12.09.2013       -  ОДЗ №1 “Калинка” – гр. Гоце Делчев  - 

           детски учител 

      

15.09.1993 – 30.11.2007       -  СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”  - 

           с. Брезница, начален учител 

     



3. Образование и обучение 

 

2011 г.              -  Сертификат за участие в практическо обучение “Разработване,          
  внедряване и използване на интерактивни форми и методи в 
  образователно - възпитателния процес” 

 

2005 г.              -  Удостоверение за завършено обучение “Базови и специфично 
  компютърни умения на учители по НУП” 

       

2003 - 2004 г. -   Институт за чужди езици “Александър” – България 

   Удостоверение  за завършено  I и II ниво английски език 

 

1997 г.            - СУ-ЦИУУ, София, Удостоверение за втори клас   

   квалификация    



3. Образование и обучение 
 

1993 - 1995 г.          -  ВПИ “Неофит Рилски” – Благоевград, Свидетелство за  
                     следдипломна специализация по НУП  на тема: 

        “Актуални проблеми на физическото възпитание” 

 
1993 - 1994 г.          -  ВПИ “Неофит Рилски” – Благоевград  
        Диплома за преквалификация по НУП 

       
1989 - 1993 г.          -  ВПИ “Неофит Рилски” – Благоевград 
        Диплома за висше образование със специалности НУП и ПУП 
    
1989 – 1991 г.   -  ВПИ “Неофит Рилски” – Благоевград 
       Диплома за висше образование, специалност  
                                  “Библиотечно дело” 
 
1985 – 1989 г.         -  ПГ “Яне Сандански”  - гр. Гоце Делчев 
        Диплома за средно образование – паралелка с разширено                           

       изучаване на руски език. 
               



4. Лични умения и компетенции 

 

               Майчин език Български 

Други езици  Руски  Английски 

Четене Отлично Много добро 

Писане Много добро Много добро 

Разговор Добро Добро 

     5. Социални умения и компетенции 
 

Добри комуникативни умения , работа в екип, коректност и 

толерантност в работата с други етноси и деца-билингви в 
интеркултурна среда, отговорност и организираност. 



6. Организационни умения и компетенции 

 

 Член на МО на началните учители, организиране на празници, игри, 
украси. 

 

 

 7.  Технически умения 

 Базови и специфични компютърни умения     

 

 

8. Артистични умения   

 Словестно-изпълнителско изкуство, танци, драматизации, куклен театър.   



  Добър е не този възпитател, който подсказва на учениците си 
домашната работа, а този който съумее да предизвика интерес и умение 
към самостоятелна работа. 

  Моята философия на образованието е то да поставя в центъра 
ученика. Да се фокусира върху индивидуалните способности  и 
включване на учениците в процеса на обучение. 

  Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да 
работим върху развиването на индивидуалните потребности на всеки 
ученик. 

  Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да 
ги открива и развива, за да се постигнат положителни промени в 
личността на младите хора. 

  Поощрявам и учениците, които работят по-бавно и несигурно. 

  Ценя свободата на мислене.  



 1. Отговорности на възпитателя 
 

 Нормално протичане на на учебно – възпитателната дейност в ПИГ; 
 Контрол на качеството и ефективността на учебно-възпитателната дейност; 
 Анализиране на резултатите от написаните домашни работи, отразяващи 

ефективността на проведените занятия; 
 Навреме подадена до Директора информация за учебно-възпитателната 

дейност в ПИГ, точно и в срок изпълнение на поставените задачи от 
ръководството; 

 Съхранение на документацията, отчитаща учебно-възпитателната дейност в 
ПИГ; 

  Спазване на седмичното разписание; 
 Осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове 

дейности в ПИГ; 
 Контрол за стриктно изпълнение от учениците на поставените им от 

класните ръководители задачи. 
 

  



 2. Настоящи задължения на възпитателя 
 

 Работя с деца I – IV клас; 
 

 Проверявам присъствието на учениците; 
 

 Дежуря в коридорите; 
 

 Водя документация в дневник и материална книга; 
 

 Организирам обяда, отдиха и спорта; 
 

 Организирам и провеждам самоподготовка по общообразователните 
предмети; 
 

 Провеждам  всеки ден 2 часа дейности по интереси. 
 

  



  

1. Използвам учебно – технически средства и материали, подходящи за 
постигане на резултати в конкретна учебна ситуация; 

 

2. Обогатявам учебния процес с научни новости от предметна област; 

 

3. Съдействам за максимално развитие и изява на личностния потенциал 
на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности; 

 

4. Съобразявам изискванията си към учениците с възрастовите им 
особености; 

 

5. Изполвам диалог, групова и фронтална работа. 



  

1. Посещаване на курсове и обучение в областта на педагогиката и методиката 
на преподаване в ПИГ; 

 

2. Запознаване с методична литература;  

 

3. Усъвършенстване уменията за планиране и подбор на нови и интересни 
методи, средства и материали, подходящи за ПИГ; 

 

4. Провокиране интереса на учениците  в търсене, подбор и работа с различни 
източници на информация; 

 

5. Насочване вниманието на учениците върху изполването на информационни 
технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на 
информация, презентации и др. 

 

6. Използване на други иновативни методи на обучение.  



  


