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Асоциация на Кеймбридж училищата в България 
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Формуляр за номиниране в категория: Директор на 

годината 

За да направите номинация, моля влезте на: 
https://survey.alchemer.eu/s3/90390471/nagradi-2021 

 

Данни за кандидата 

Три имена: ________________________________________________________________ 

Дата на раждане: ___________________________________________________________ 

Домашен адрес: ____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Имейл: ____________________________________________________________________ 

Месторабота (училище, школа): _______________________________________________ 

Стаж като директор (в години): _______________________________________________ 

Стаж като директор в последното учебно заведени (в години): ____________________ 

 

Обща информация 

Опишете историята на училището/школата. Тук можете да включите детайли за 

създаването на училището, патрона, броя ученици в годините и други забележителни 

събития – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Биография и детайли за професионалния път на номинирания – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

https://survey.alchemer.eu/s3/90390471/nagradi-2021
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Постижения 

Въвеждане на иновативни практики и проекти в училището за перида септември - 

септември 2019-2021 г. – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Работа по европейски или други проекти с целево финансиране – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Участие в дейности по развитие на образователната система на общинско, регионално 

и/или национално ниво – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Получени награди от училището за периода за септември - септември 2019-2021 г. – до 

500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Участие в състезания и успехи на ученици 

Брой ученици, взели участие в KGL 2021 – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  
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Опишете високи постижения на Ваши ученици на международни изяви (спортни, 

езикови, природни и др.) за периода септември - септември 2019-2021 г. – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Представяне на директора и образователната институция 

Кое е най-значимото събитие за училището, с което се гордеете? – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Опишете защо смятате, че номинираният заслужава да спечели наградата „Директор на 

годината“? – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Допълнителни материали: 

Приложете материали, които илюстрират и допълват гореописаните качества и 

компетенции. Те могат да включват учебни материали, писма от ученици, колеги и 

родители, оценки на директора, презентации, уроци, сертификати или друга 

релевантна информация 

 

 


