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ОБРАЗОВАНИЕ:
През 1991г завършва средното си 
образование в СОУ”Климент Охридски”-
гр.Костенец, специалност-Продавач 
консултант.

Завършва /1991г-1996г/ своето висше 
образование в:

Национална спортна академия “Васил 
Левски “-София

Специалност:-“Учител по физическо 
възпитание и спорт“-/Степен:магистър/

Втора специалност:-“Треньор по 
баскетбол“- /Степен:магистър/

Диплома серия: ВО-96,№ 000494 от 
06.12.1996г.

Професионално-класификационна степен 
/ПКС/– V

Рег.№ 12118/19.09.2014г.

Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители-
СУ“СВ.Климент Охридски“- София



Професионален 
опит :

Общ стаж - 19год. Педагогически 
стаж – 18 год.

Треньорски стаж –
12 год.

От 1996г. до 1997г. 
– треньор по 

баскетбол

От 1997г. до 1998г.-
ОДК – гр. Костенец

От 2001г. до 2003г. 
– треньор в 

СК“Бенковски“

От 2003г. до 2004г. 
- СОУ“ Св. Климент 

Охридски“

От 2005г. до 2006г. 
– СУСШ – гр. София

От 2006г. до 2010г. 
- 153 ПГ „ Неофит 

Рилски“

От 2011г. до 2014г. 
– ОУ“ Христо 
Смирненски“

От 2014г. до 2015 г. 
– СОУ“ Св.Климент 

Охридски“

От 2015 г. до 
момента учител 
в 44 СУ“ Неофит 

Бозвели“ гр. София



КВАЛИФИКАЦИИ :

СЕРТИФИКАТ-НСА“ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ“08.11.2006г „МЕДИКО-

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО 
БАСКЕТБОЛ НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
ФОРМИ ЗА ВОДЕНЕ НА УЧЕБНО 

ТРЕНИРОВЪЧНА РАБОТА В 
БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 22-
07145/23.01.2007г/„БАЗОВИ И 
СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ 

УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ“

СЕРТИФИКАТ-ЯНУАРИ 2015г“ 
ИГРОВАТА ПРОВОКАЦИЯ КАТО 

ОБУЧИТЕЛЕН МЕТОД“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
21041428/05.07.2021Г.-

„ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО 
ОБУЧЕНИЕ-ИНСТРУМЕНТ 

ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРЕПОДАВАНЕ И 
УЧЕНИЕ“ – /3 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ/

УДОСОВЕРЕНИЕ № ПДП –ДК –
3660/14.06.2021Г.„ПЪРВА 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ- ОСНОВЕН 
КУРС“- /1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН 

КРЕДИТ/

„ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОРТФОЛИО“-

/ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ/

„ИНСПЕКТИРАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ  
/ ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ/

ПЛАНЪТ“Teaching & Learning 
Upgrade“ на Google workspace for 

education - възможности и 
решения 





Моята философия на обучение 

НЕ СПИРАЙ ДА СЕ НАДЯВАШ ! 
НЕ СПИРАЙ ДА ВЯРВАШ !     
НЕ СПИРАЙ ДА ОПИТВАШ ! 
САМО ТАКА ЩЕ УСПЕЕШ !

ШАМПИОНИТЕ НЕ СТАВАТ 
ШАМПИОНИ , КОГАТО 

СПЕЧЕЛЯТ СЪСТЕЗАНИЕ , А В 
ЧАСОВЕТЕ , СЕДМИЦИТЕ, 
МЕСЕЦИТЕ И ГОДИНИТЕ, 

ПРЕКАРАНИ В ТРЕНИРОВКА !

Мисията ми като учител е да развивам 
в децата качества и умения, които да 
им помагат за успешна реализация в 

живота. Искам моите ученици да не се 
страхуват да приемат нови 

предизвикателства и да бъдат смели 
откриватели, да вярват в успеха и да 

имат високи очаквания от и към себе си.

В професията си се стремя да формирам 
доверие и спокойствие, както в децата, 
така и в техните родители. Взаимното 
доверие между родители и педагогическия 
екип е един от най-важните фактори за 
осъществяване на ползотворна и 
ефективна работа. Доверието се изгражда 
с откритост, съпричастност и взаимно 
уважение.



ПЛАН КОНСПЕКТ https://docs.google.com/document/d/1xUzAyuUP2v8SibXw-_NK581Slip-
ffMh/edit#

https://docs.google.com/document/d/1xUzAyuUP2v8SibXw-_NK581Slip-ffMh/edit


ОТГОВОРНОСТИ
• Учебни часове по физическо възпитание и спорт – 1-12 клас
• Учебни часове по час за спортни дейности (модулен час)
• Участия в проекти „ Проект успех“ ; „ Моят час“; „Занимания 

по интереси“и др.
• Участия в ученически 

игри,турнири,/общински,градски,областни и на национално 
ниво/ на територията на гр.София и в страната по видовете 
спорт: Волейбол, Баскетбол, Футбол, Бадминтон , Тенис на 
маса,лека атлетика

• Организиране на спортни състезания и спортни празници
• Провеждане на тренировки,учебни игри
• Проект по ПМС №46/2020г.
• Сключен договор с БАСУ за провеждане на Областни и 

Зонални състезания от Ученически игри
• Проект на ММС „ Спорт на децата в свободното време –

направление - начално обучение по вид спорт

•



ЗАДЪЛЖЕНИЯ : 
ü Да изгражда знания,умения и отношения към учениците през периода на началната училищна възраст.

ü Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности ,които трябва да се формират чрез 
обучението.

ü Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

ü Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

ü Да владее методиките на обучение в началните класове.

ü Да умее да планира,подготвя и провежда добре учебния процес.

ü Да притежава отлични организационни умения.

ü Да опазва живота и здравето на учениците.

ü Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.

ü Да познава основните нормативни актове и документи.



МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

• Методи за осъществяване и организиране на двигателната дейност 
по физическо възпитание

• Обективни методи – за контрол и измерване на физическата 
дееспособност в началото и в края на учебната година.-/МОН/

• Методи на контрол проверка и оценка, за контролиране и отчитане на 
дейността по физическо възпитание- тестови батерии / входни, текущи 
и изходни нива/

• Методи на възпитание на нравствени, естетически и трудови навици.

• Ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт налага 
апробирането и прилагането на иновационни форми и 
методи,каквато е екипната организация на учебния процес. Тя е 
разновидност на груповата организация, в която се акцентира на 
конкуренцията между групите като стимул за постигане за по-кратко 
време на по-добри резултати и е подходяща форма за провеждането 
на уроците по физическо възпитание и спорт.

• Групов метод



ПОСТИЖЕНИЯ И 
ДЕЙНОСТИ

Успехи като учител по « Физическо възпитание и спорт »:

Ученически игри по линия на «БАСУ» - най-добро 
класиране:

« Финали » –Държавно първенство на Ученически игри :

Шампион на България-/ - I място/2013/2014г.-

баскетбол(момичета 5-7 клас) гр. Суворово



« Финали »-Държавно първенство на Ученически игри:

VI място – 2005г. баскетбол(девойки 8-10кл.) в гр. Русе

Многократен шампион на Общинско ниво и Зонални 
първенства по:/баскетбол, волейбол, тенис на маса, 
футбол, лека атлетика/

Участие в турнири и спортни празници, учебни игри

Успехи като треньор по баскетбол по линия на «БАСС»:

Ø Пет години шампион на България -при момичета

Ø Две години шампиони на България при момчетата

Ø Доста призови места и отличия в тройката при 
момичета и момчета



Успехи като треньор по баскетбол 
по линия на БФБаскетбол :

Четвърто място на Държавно 
първенство-«Б-финал»

както и участия и класирания в 12 
най-добри отбори в България

ДЕЙНОСТИ :

Работа по проекти
Тестиране,наблюдения

Водене на училищна документация –
дневници , разпределения

Извънкласни дейности

Допълнителен час - заложен спорт –
баскетбол



• Контакти

• 44 СУ „ Неофит Бозвели “ гр . София
•

ТEL: 0895410942
•

E-MAIL: L.KICHUKOVA@44SOU.EU

mailto:L.KICHUKOVA@44SOU.EU

