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Основни данни 

 Патрон на училището: 

Петко Рачов Славейков   

Български поет, публицист,  

фолклорист, общественик 

и политик. 

 17.11.1827г. - 01.07.1895г. 

 



Символи на училището 

Химн 

Текст: Веска Атанасова 

Музика: Васил Шейтанов 

 

Ние сме малки орлета 

на гордата наша земя. 

Понесли със обич завета 

да бъде пак светъл денят 

Припев: 

Приятели, приятели 

за род, родина, чест 

живяли са, умирали 

българи безчет. 

Приятели, приятели, 

славейкови чада, 

бъдете вий мечтатели 

в добро и във беда. 

Приятели, приятели, 

деца на волността, 

на български сеятели 

носете мъдростта! 

Училище свидно, любимо, 

гнездо на мечтите с криле, 

славейковото име свидно 

е дар от род и седи! 

Герб Знаме 



Символи на училището 

Лого Униформи 



История 
 Училището започва да функционира от учебната 1976/1977 учебна година, като носи името 

„Великият октомври”. Официалното откриване на училището е проведено на 28.10.1976г. Материалната 

база се състои от 26 класни стаи – кабинети по всички предмети, библиотека, физкултурен салон, 

кинозала. 

 За директор е назначен Димитър Неделчев Димитров и двама зам. директори Нанка Пасева и 

Маринка Базукова. С решение на МНП училището е обявено за базово. 

 В периода 09.1979г. до 09.1981г. Директор на училището е Костадин Георгиев Митев и зам 

директори Нанка Пасева и Маринка Базукова. През учебната 1980/1981 година експериментално е 

въведено постъпването на деца 1 клас да става след навършване на 6 години. Училищния двор е 

асфалтиран и разчертани писти за бягане, волейболни и баскетболни игрища. 

 От 08.09.1981г. до 09.1985г. директор на училището е Катюша Димитрова Сюлемезова. В 

този период се модернизира учебно техническата база, разширяване на спортната площадка и монтиране 

на осветление към нея. Изгражда се школа по изобразително изкуство, от която излизат редица 

талантливи млади художници. Те участват успешно в асамблеята „Знаме на мира”. 

 Следващият директор на училището Радко Стоянов, работи в периода септември 1985г. до 

05.01.1998г. Училището чества своята 10-годишнина. За тези години то е център за базова работа по 

внедряването на новото учебно съдържание и творческа лаборатория за експериментиране на нови 

подходи, методи и форми за изучаване. Централно място в дейността на училището заема 

квалификацията на педагогическия колектив. Забележителни за успехите, постигнати в извънкласната 

дейност – златен медал на фестивала в Копривщица, международни награди по изобразително изкуство 

от участия в Русия, Индия, Япония, Чехословакия и други страни. В този период се обновява 

библиотеката и нейния фонд, оборудва се кинозалата с нова апаратура. 

  



История 
 Настъпи времето на прехода към демокрация. Досегашното име на училището „Великият 

октомври”, вече не отговаря на духа на времето.На заседание на учителския съвет е предложено то да 

носи името ва великият български родолюбец Петко Рачов Славейков. На 9 ноември 1990г. училището е 

преименувано. 

 От 05.01.1998г. до 08.06.2009г. директор на училището е Веска Пенева Атанасова. В този 

период училищната политика се съобразява с извършващата се реформа в образованието, насочена към 

неговат евроинтеграция. Учителският колектив е обучен да използва в пряката си преподавателске работа 

нови методически технологии, базиращи се на интерактивни методи, работа в екип. 

 Приоритет на училището е въвеждането на образованието за демократично гражданство; 

използването на нови интерактивни методически технологии; чуждоезиково обучение и работа с 

компютри и информационни технологии; работа по проекти. 

 В изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015) ритуализацията на училищния живот предполага 

изграждане на система от символи и ритуали. В този дух ОУ ”П.Р.Славейков” разработва идеи за знаме, 

химн, емблема, герб, традиции за честване на празници, униформа. 

 От 08.06.2009г. до  сега директор на училището е Илиана Василева Бицова. 



База 
         Училището разполага със сграда на четири етажа с 29 класни стаи, кабинет по музика, технологии и 

предприемачество и компютърен кабинет. Всяка класна стая и кабинет са оборудвани с мултимедия. 

Училището разполага с 4 мобилни компютърни кабинета и 3 интерактивни дисплеи. 

Занятията по физическо възпитание и спорт се провеждат в просторен физкултурен салон и на открито 

/просторни игрища/ в двора на училището. Обучението по Безопасност на движението по пътищата се 

осъществява на новоизградената площадка. 

За сигурността на децата е изградено видеонаблюдение в класните стаи, коридорите и в двора на 

училището. 

      Учениците от 1до 5 клас са на целодневна организация на учебния ден, като за тях е осигурен топъл 

обяд в столовата на училището. 



Партньори 
 Център за творческо обучение 

 Център за развитие на човешките ресурси 

 Асоциация на Кеймбридж училищага в България 

 Училище „Европа“ гр.Ямбол 

 Читалище „Зора“ гр.Ямбол 

 Школо 

 eTwining 



Мисия 

 Развиване  на ОУ „П.Р.Славейков“  в модел на съвременно иновативно училище 

за изграждане на ключови интелектуални, социални и емоционални компетентности у 

учениците в унисон с предизвикателствата на XXI век.  Реализиране на иновативния проект 

„Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на ключови компетентности чрез 

интегриране на технологии  и  иновативни подходи в  извънурочната и извънкласна 

дейности“ поетапно от 2 до 7 клас чрез Училищната програма за социални умения и 

личностно развитие. 

                        Формиране на  креативни личности с висока интелектуална подготовка и 

култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 

реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на 

демократичните ценности; адаптиране на училищния учебен план към изискванията  на 

гражданското общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се 

съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения 

живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби и следване естествения темп на 

развитие на ученика. 

 



Визия 

  Използване на многообразие от дигитални технологии и учебни сценарии с 

дигитален елемент за трaнсформиране на STEM учебно съдържание и знания.  То се базира 

на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и 

насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, творчество и 

експериментиране, проблемно-базирано обучение, използване на „реалния свят” за 

поставяне на конкретен проблем. Уменията, които ще разгърне този метод на работа са: 

решаване на проблеми/казуси, вземане на решение, колаборативност, умения за лидерство. 

 

 Утвърждаване на Основно училище  „Петко Рачов Славейков“  като : 

 иновативно конкурентоспособно училище, имащо за цел да формира у учениците 

национални и общочовешки добродетели и основните ключови компетентности на ХХI 

век. 

 хуманно и толерантно училище, ориентирано към разширяване на  интересите и към 

мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и 

към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо 

равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо 

дискриминация при провеждане на училищното образование. 

 



Стратегия 

ГЛАВНА ЦЕЛ:  Развиване  и утвърждаване на модела:  SMART образователната инфраструктура, 

висококвалифициран и креативен педагогически екип,  творчески развиващи се  и успяващи ученици.   

ПРИОРИТЕТИ:  

 

  

 

1. Създаване на условия за оптимално развитие на творческия потенциал на всеки ученик    

2. Иновативно управление и организация на учебния процес 

3. Дигитализация на образователно-възпитателния процес 

4. Утвърждаване на обучението по  иновативният модел „Искам да зная, да мога, да бъда“- 

инструментариум от  динамични образователни ресурси, за развиване на ключови социални и 

емоционални компетентности у учениците в унисон с предизвикателствата на XXI век. 

  

5. Привличане на ресурси от външната среда, разработване и участие в проекти и програми. 

6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училище. Безопасна среда за обучение и 

възпитание. Защита на личните данни. 

7. Поддържане и модернизиране на материалната база на училището 



Иновации 

  

 

  

 

„ИСКАМ ДА ЗНАЯ, ДА МОГА, ДА БЪДА“ е иновативният проект, който се базира на богат опит в областта на 

личностното и социално развитие на ученици чрез участие в разнообразни форми на  извънурочна и извънкласна дейност. 

Иновацията включва изработване и реализиране на Училищна програма за социални умения и личностно 

развитие.   Учебната програма е изработена въз основа на Наредба 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование, с която се определя Държавният образователен стандарт за гражданско 

образование в училище. Тя надгражда знанията, уменията, отношенията на учениците към проблемите, разглеждани  в 

общността. Чрез Програмата се стремим да представим и надградим поетапно личностните, социални и граждански 

компетентности на учениците , използвайки усвоените знания по учебните предмети за  гражданското съзнание и 

добродетели в демократичното общество. Учениците допълват своите знания, умения и имат готовност за отговорно 

гражданско поведение. Целта на образованието за демократично гражданство е ученикът да познава институции, 

структурата и процедурите на демократичното общество, икономическата и политическата реалност на глобализиращия се 

свят. Чрез гражданското образование се зачита значимостта на всяка личност да признава правото и ценността на 

различието като приема равнопоставеността на всички в социалното пространство.  

         Програмата дава възможност ученикът да взаимодейства с членове на семейството си и общността по 

конструктивен и уважителен начин. Интерактивните  занятия, заложени в нея, дават възможност на ученика  да опознае 

себе си, изследвайки своите емоции, реакции, да изрази своята гражданска позиция, да взема самостоятелно решения за 

своето развитие, да проявява инициативност и способност при поставяне на цели, да планира и обосновава действията 

си. Носи отговорност за поведението си, умее да оценява влиянието на постъпките си и тези на своите съученици. 

Овладява умението да дискутира по различни теми. Разширява своите знания и умения , свързани с дебатите и 

медиацията.  

  



Иновации 

  

 

  

 

Програмата е предназначена за ученици от 2 до 7 клас включително.  За всяка възрастова група е предвидено 5 

модулно обучение, разпределено по следния начин: 

За 2-4 клас:  4 модула – 40 часа  в часове по занимания по интереси и 1 модул – 20 часа  в седмицата за проектни дейности 

през м.юни./линк към програмата 

За 5-7 клас – 1 модула  - 20 часа в часа на класа/ от м.септември до януари и 4 модула/40 часа/ –в заниманията по интереси 

във ваканционен период/ линк към програмата/ 

 Всяка паралелка ще създаде стая в MS TEAMS и ще провежда заниманията както присъствено, така и он лайн. Темите в 

Програмата са свързани с развиване  на гражданските и личностни компетентности от Европейската рамка на ключовите 

компетентности необходими за успешна личностна реализация. Програмата е съобразена с възрастовите особености на 

учениците и с идеята да бъдат надградени знанията  в областта на  себепознанието, общуването, решаването на конфликтни  

ситуации, умения за водене на дискусия, за участие в дебати , за реализиране на медиация. 

Във втори клас се обучават 84 ученици  в 4 паралелки.  

  



Иновации 

Училище в облака 
 ОУ „ П.Р.Славейков“ – Ямбол  е училище в ОБЛАКА! През 2021 училището внедрява облачната 

платформа Google Workspace за образованието, където всички учители и ученици разполагат със свои лични, 

сигурни профили в домейна на училището /@school-slaveykov.org – за учители/. Всеки учител и ученик има 

персонален електронен профил в училището. Профилите осигуряват достъп до собствено и споделено 

електронно съдържание навсякъде, по всяко време и от всяко устройство. Облакът предоставя неограничено 

пространство за съхранение на  информация –  институционални документи и учебно съдържание са защитени 

от вируси и повреди в „дисковете“. Всички данни са на сигурно място. Облакът отговаря на изикванията на 

ОРЗД/Общ регламент за защита на лични данни/ Внедряването на Облак е основен приоритет в Стратегията за 

ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката в Република 

България/2014-2020/  Инструментите на Google помагат за по-ефективна организация на учебния процес, 

подпомагат вътрешната комуникация и комуникацията с учениците, спомагат за внедряването на 

организационния модел 1:1 в обучението в училище. 



Управленска структура 

  

  

 



Прием  

 Прием в първи клас: 

 - паралелки – 4 броя 

 - места в паралелката – 22 

 

Прием в останалите класове: 

 - при свободни места 

 

  

 



Ръководство  

  

Илиана Василева Бицова - Директор 

Петя Божидарова Пенева  - ЗДУД 

Радка Павлова Динева – ЗДУД 

Милен Колев Бянов – ЗДАСД 
 



Педагогическа колегия  

 Валентин Георгиев Бакалов - Педагогически съветник 

инж. Галина Славчева Пенева - РК „ИКТ“, учител ИТ и КМИТ 

Таня Костова Костова - Старши учител начален етап 

Таня Атанасова Георгиева - Старши учител начален етап 

Снежана Стойчева Василева - Старши учител начален етап 

Виолета Велева Господинова - Старши учител начален етап 

Катя Димитрова Тодорова - Старши учител начален етап 

Недялка Динкова Колева - Старши учител начален етап 

Радостина Панайотова Драгнева – Томова -Учител начален етап 

Пенка Цонева Петкова - Старши учител начален етап 

Дорина Иванова Братанова -Главен учител начален етап 

Мариана Стоянова Петкова - Старши учител начален етап 

Николай Господинов Господинов - Старши учител начален етап 

Галина Любенова Палукова – Учител начален етап 

Красимира Стефанова Сивова – Старши учител начален етап 

Елена Желязкова Камбурова - Старши учител начален етап 

Мариана Кирилова Илчева - Старши учител начален етап 

 Георги Стоянов Дичев - Старши учител начален етап 

Маргарита Димитрова Тодорова - Старши учител  ЦОУД начален етап 

Ели Рамизова Калева - Учител ЦОУД начален етап 

Любаша Вениславова Стоянова - УчителЦОУД начален етап 

Ваня Вълчева Костадинова - УчителЦОУД начален етап 

Стефка Юркова Кючукова - Учител ЦОУД начален етап 

 



Педагогическа колегия  

 Симона Цветанова Казакова - Учител ЦОУД начален етап 

Галина Колева Димошкова -  УчителЦОУД начален етап 

Даниела Николаева Михайлова - Учител ЦОУД начален етап 

Светлана Атанасова Колева – Учител ЦОУД начален етап 

Любомир Иванов Григоров - Учител ЦОУД  начален етап 

Валентина Христова Живкова – старши учител ЦОУД 5 клас 

Стоян Георгиев Георгиев – учител ЦОУД 5 клас 

Соня Радева Христова- Старши учител Български език и литература 

Живка Димова Василева- Старши учител Български език и литература 

Драгомира Иванова Бодурова –  Главен учител Български език и литература 

Петя Денчева Данкинова - Старши учител Български език и литература 

Ивелина Юлиянова Тепсизова – Учител Биология и здравно образование, Английски език 

Диляна Димчева Вълчева - Учител Английски език 

Бистра Господинова Парашкевова - Старши учител Английски език 

Станимира Петрова Крумова  -  учител Математика, Информационни технологии 

Габриела Иванова Каменова – Маринова - Старши учител Математика и физика 

Райна Валентинова Димитрова – Учител Математика и информационни технологии 

Антоанета Рускова Ангелова – Старши учител по математика, физика, итформационни 

технологии 

Йорданка Енчева Тошкова- Старши учител Биология и химия 

Красимира Стоянова Драгова - Старши учител География 

Даниела Анастасова- Стоянова - Старши учител История  

 

Райчо Георгиев Райков – Старши учител Технологии и предприемачество 

 

Мария Стефанова Александрова - Учител  по Музика 

 

Пламена Иванова Шопова - Старши учител Физическо възпитание и спорт 

 

Косьо Стефанов Великов – Учител Физическо възпитание и спорт 

 

Георги Иванов Георгиев - Старши учител Физическо възпитание и спорт 

 

Александър Петков Александров - Старши учител Изобразително изкуство 

 

Галина Андонова Иванова – ресурсен учител, логопед 



Педагогическа колегия 

 Райчо Георгиев Райков – Старши учител Технологии и предприемачество 

Мария Стефанова Александрова - Учител  по Музика 

Пламена Иванова Шопова - Старши учител Физическо възпитание и спорт 

Косьо Стефанов Великов – Учител Физическо възпитание и спорт 

Георги Иванов Георгиев - Старши учител Физическо възпитание и спорт 

Александър Петков Александров - Старши учител Изобразително изкуство 

Галина Андонова Иванова – ресурсен учител, логопед 



Настоятелство 

Училищно Настоятелство „Гражданин“ към ОУ „П.Р.Славейков“- гр. Ямбол 

 Училищно настоятелство „Гражданин” – гр. Ямбол е учредено като неправителствена организация с 

Решение 88/ 14.06.2016 г. на ЯОС, като продължител на традициите на УН  „Славейков”, учредено през 2001г. Мисията на 

Сдружението е да подпомага учебно-възпитателния процес в училище и да съдейства за неговото стопанско и материално 

осигуряване. Училищното настоятелство се съобразява с приоритетите на училището, като си поставя подобни цели и 

разпространява добрите практики в образованието. 

 Какво правим? 

 Установяваме контакт и търсим подкрепа от физически и юридически лица с нестопанска цел, организации, 

посолства, граждански институции,, местната власт, медии, бизнес среди; Подпомагаме с различни инициативи и 

дейности; Осъществяваме издателска дейност за популяризиране на добри практики; Развиваме спомагателна дейност за 

финансиране; Изграждаме собствен фонд с помощта на спонсори и дарители за финансиране на училищни програми. 

Председател: 

Красимира Стефанова Сивова 

Членове: 

Красимира Костадинова Иванова – Атанасова 

Пеньо Иванов Пенев 

Яна Михайлова Първанова 

Михаела Димитрова Петрова 

Контролен съвет 

Валентин Георгиев Бакалов 

Атласка Любенова Данкова 

Нина Тодорова Илинска 

 



Обществен съвет 


