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УЧИЛИЩЕН ЕКИП

Кремена Кръстева е директор на СУ "Йордан Йовков" от есента
на 2018 г. Притежава богат опит в управление на училищното
образование на общинско и областно ниво. 

Учителският екип за всеки клас включва
учител, който води занятия с децата
сутрин и учител по целодневната
организация на учебния ден, с който
децата провеждат самоподготовка и
развиват различни свои интереси. 
 
Учителите, които ще поемат първи клас, са
изграден екип от опитни преподаватели и
млади специалисти.
 
Други преподаватели, които влизат в
първи клас, са преподавателят по
английски език, преподавател по
избираем предмет "Религия", треньори по
спортни дейности.

Кой е управленският екип на училището?

Кой е
преподавателският
екип, който поема
първи клас?

Светлана Якимова има дългогодишен опит като заместник-директор
и се присъединява към екипа на СУ "Йордан Йовков" през 2019 г.
 
Валерия Лавчева е главен учител в начален етап от 2017 г. Тя има
25-годишен преподавателски стаж в начален, прогимназиален и
гимназиален етап като начален учител, учител по "Религия" и
философски цикъл.



РАЙОН ПО
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА
ДЕЦАТА



ИНФРАСТРУКТУРА

Къде са класните стаи
на учениците?

СУ "Йордан Йовков" разполага
с голяма училищна база.
Учениците от начален етап са 
 на първия етаж. Отделени са
от останалите ученици с врата
на етажа, имат собствено
разписание на учебните
часове, собствен физкултурен
салон, столова на етажа. 

Как изглеждат класните
стаи?

Класните стаи са пригодени за
ученици от начален етап - има
шкафчета, в които децата да
оставят учебниците си през
седмицата; удобни мебели;
мултимедии за обогатяване и
дигитализиране на учебния
процес.



ОБРАЗОВАНИЕ

Съществува ли диференциране на
преподаването?

Учениците ще изучават по 1 допълнителен час/седмично
математика и български език.  Допълнително още от първи
клас с 1 час/седмично започва и подготовка по английски
език. 
По желание учениците могат да посещават часове по
"Религия" или "Русезнание". СУ "Йордан Йовков" има богат
опит в осъществяване на това допълнително обучение. 

Обемът на домашните
работи е съобразен с
възрастовите особености и
възможности на учениците. 
При нужда от допълнителна
подкрепа училището
разполага с ресурсен учител.
Учениците, които показват
интерес или дарба в дадена
област, са подкрепяни да
участват в състезания и
активности.

Има ли предвидени допълнителни часове
извън задължителните?



За всеки клас от начален етап  е
организиран учител, който поема
часовете за самоподготовка и
занимания по интереси. Децата
могат да посещават
допълнителни занимания по
футбол, гимнастика,  спортна
гимнастика, вдигане на тежести,
йога, муай-тай, народни танци,
както и безплатна изправителна
гимнастика. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА
УЧЕБНИЯ ДЕН

Как е организирано
храненето на учениците?

Учениците получават закуска,
плодове и мляко по
национални програми.
Обедното хранене е
организирано чрез кетъринг.
На етажа има обособено
пространство за хранене.

Как са организирани следобедните занимания?

Учебният ден започва в 8:00
 и приключва в 18:00 ч.

 


