


СУ „Петко Рачов Славейков” 
– град Кърджали, е едно от 
най-големите в страната. 
Намира се в Южна 
България, в красивата 
планина Родопа.
Открито през 1984г., вече 
над 30 години то е средище 
на духовност, талант и 
шампионски дух. 

https://youtu.be/QOXEm5Nyg68

https://youtu.be/QOXEm5Nyg68


В СУ „Петко Рачов Славейков” – град 
Кърджали работят близо 200 учители и 
служители. Обучават се 1670 ученици, 
много от които с изяви в науката, спорта и 
изкуствата; участници в международни, 
национални и областни олимпиади, 
конкурси и състезания.
В горен курс, в паралелки с профил «Чужди 
езици», се изучават английски, немски и 
испански език.



Още с пристигането си в 
понеделник гостите бяха 
посрещнати от директора на 
училището-домакин Милко 
Багдасаров, отговорника за 
програмата и иновациите Нешка 
Шопова, учители и ученици от 
иновативните паралелки, както и 
изявени представители на Школа 
„ИстОрика“ и Ученическия 
парламент. След традиционното 
запознаване с материално-
техническата база, от която 
всички гости се впечатлиха 
изключително много.



СУ „Петко Рачов Славейков” 
разполага с богата 
материална база - 65 класни 
стаи, 10 модерно 
оборудвани кабинета по 
различни дисциплини, 4 
компютърни зали, 3 актови 
зали, 5 зали за спорт, 
игрища, богата библиотека, 
Ресурсен център за 
човешките права, 
Еврокоридор, училищен 
параклис, клуб на учителя, 
места за хранене и отдих, 
екопътека, красиво 
озеленен двор.
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Втори ден съм в паралелен свят! 
В Рая на образованието съм. В 
училище, каквото трябва да бъде 
всяко едно училище в България -
великолепна симбиоза между 
традиции, съвременност, бъдеще 
и здрава връзка на ученик с 
учител, на учител с учител. Тук е 
реализирана мечтата на всеки 
учител, стъпил на традициите и с 
поглед в бъдещето! Поклон, СУ “ 
Петко Р. Славейков” - Кърджали! 
Шапки долу за всеки един от Вас!

Цветелина Агапова – Чавдарова
ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, 
Пазарджик



СИМВОЛИ
ЗНАМЕ - първият символ от откриването на 
училището през 1985. 
ХИМН – 2005 г.  „Ние сме №1”.

– 2006 г.  „Шампиони”.
СИМВОЛ НА УЧИЛИЩЕТО – бухалче, символ на 
мъдрост и знание. Изработено през 1991 година 
от художника Иван Илиев, председател на УН.
ПОЧЕТНА СТАТУЕТКА – изработена от художника 
Недим Мустафа, учител в училището. 
ДЕВИЗ – УЧИ! ПЕЧЕЛИ! КОНКУРИРАЙ! 
ОЧАРОВАЙ! /УПКО/
Автор на девиза е Добрина Камбурова, 
дългогодишен учител по математика в 
училището.
ЕМБЛЕМА – включва бухалчето, символ на 
училището, надпис СОУ „П.Р.Славейков” и 5 
звезди.
УНИФОРМА - въведена през 2009 година след 
спечелването на проект.



В знак на уважение и добро 
партньорство символични 
подаръци размениха 
Весела Иванова 
Директор на ПГЧЕ „Васил Левски“
Милко Багдасаров
Директор на СУ „П.Р.Славейков“
Иванка Ваклинова 
Директор на ПГ „И.С. Аксаков“







Втория ден от нашето 
посещение в СУ "П. Р. 
Славейков" имахме 
удоволствието да сме част от 
празника на най-малките 
възпитаници на училището.



В СУ "П. Р. Славейков" присъствахме на 
сбирката на младите историци -
славейковци с ръководител Димитър 
Димов и видяхме резултатите от 
дългогодишната иновация - школа 
"ИстОрика". 
Школа "ИстОрика" (Иновативно средище 
за творческо Обучение развиващо 
изкуството и класическата академичност) 
към СУ "П. Р. Славейков" се създава по 
идея на учителя по история Димитър 
Димов през есента на 2009 година.
В нея се включват ученици от девети, 
десети и единадесети клас. Те поставят 
основата на една иновативна школа, в 
която да обсъждат и развиват своите 
идеи, свързани с фундаменталната наука 
история.



В последствие членовете съвместно 
със своя ръководител успяват да 
наложат няколко традиционни 
събития в училището и града. Сред тях 
са - "Исторически маскен бал", "Ден 
на историка", също така организират 
"Деня на влюбените", участват в 
национални и регионални конкурси, 
олимпиади и академични форуми. 
Славейковските историци нямат 
граници. Това доказват обиколките им 
по исторически местности из страната 
и Европа, заедно с ръководителя 
Димитър Димов. Членовете на школа 
"ИстОрика" превръщат в традиция и 
посещението на гроба на своя патрон 
Петко Славейков в София.



Издават книги - "Славейковска историческа библиотека - книжка 
първа“, „Славейковска историческа библиотека-книжка втора“ и 
третата книга, която е по повод тридесетгодишнината от създаването 
на училището. Някои от книжките получихме като подарък с 
автограф на Димитър Димов.



Нашият уникален екскурзовод
Георги Кючуков – учител в 
СУ“П.Р.Славейков“, Кърджали





В третия ден от посещението 
по програма се проведе 
открит урок по английски език 
в иновативния XI a клас с 
учител Марин Моллов. Урокът 
бе на тема „Спорт“, което е 
обяснимо поради факта, че в 
иновативните паралелки в 
гимназиалния етап на 
обучение са събрани всички 
изявени спортисти на 
училището, за да могат да 
тренират пълноценно и да 
постигат високи класирания в 
национални и международни 
състезания, но и да учат езици 
и останалите учебни предмети 
на отлично ниво. 



Учебният час по английски показа езиковите познания на 
спортистите чрез изнесените от тях презентации, а във втората 
част на урока се включиха и гостите, доста успешно, решавайки 
кръстословица, включваща различни спортове, с описания на 
търсените думи само на английски език.





Всички гости присъстваха на отбелязването на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България, който по
традиция се чества в двора на училището. Учениците от VI клас бяха подготвили половинчасов рецитал, съдържащ
интересни факти от живота на Ботев, комбинирани с рецитация на негови произведения и прочит на писмата му.
Активни участници в събитието бяха и единадесетокласниците от Школа „ИстОрика“, като носеха техните портрети и
гръмнаха с истинско черешово топче след рецитала и минутите мълчание под звуците на сирените в памет на
загиналите за свободата на България.





Средновековната крепост се намира на десния 
бряг на р. Арда, на около 150 м северно от селото. 
До нея се достига по добър коларски път. Заема 
площ от 562 кв.м. върху скалист връх над яз. 
"Студен кладенец". Крепостната стена опасва 
върха от всички посоки. На места са запазени 
стени с височина до 7 м и ширина до 1.75 м. 
Построена е най-вероятно през ХІІ-ХІІІ в. Запазени 
са следите от две правоъгълни двуетажни 
вътрешни кули. Стените им са дебели около 2.20 м 
и измазани с хоросан, примесен със счукани тухли. 
Първият етаж е ползван за водохранилище. Ясно 
личат етапи на доизграждане на помещенията и 
стената в по-късен период от съществуването на 
крепостта. Входът е бил от югоизток. Крепостта е 
проучвана в периода 1971-74 година. Открити са 
както цели, така и фрагменти от глинени съдове 
със сграфито украса, желязна маска, стрели, копия, 
накити и др. 





Храмът „Свети Йоан Предтеча" в град 

Кърджали е един от най-древните в 

България, просъществувал от IX до XIV

век. Руините са открити при 

археологически разкопки, а години по-

късно храмът „Св. Йоан Предтеча” е 

възстановен в автентичния си вид. Там са 

намерени единствените открити у нас по 

археологически път златотъкани одежди 

на епископ, което предполага, че 

манастирът е бил седалище на епископ. 

Държавата безвъзмездно е дарила на 

Българската православна църква в 

лицето на Пловдивската света 

митрополия за вечни времена храма 

„Свети Йоан Предтеча” и средновековния 

манастирски комплекс, разположен на 

десния бряг на река Арда. 





Регионалният исторически музей в Кърджали е създаден през 1965 г. Осъществява научно-
изследователска, събирателска, фондова, експозиционна и популяризаторска работа
Основният му фонд включва над 40 000 културни ценности, свързани с историята и природата
на Източните Родопи. Музеят се помещава в уникална сграда, обявена за архитектурен
паметник на културата с национално значение през 2005 г. Тя е разположена сред красив
парк, където растат над 30 екзотични растителни вида. Сградата е построена в периода 1922–
1930 г. След извършена адаптация, площта ѝ е организирана на 3 етажа, в 30 експозиционни
зали, в които се поместват експозициите на отдел Археология, Етнография и Природа.



Вечерта пред паметника 
на Васил Левски в 
центъра на града Школа 
„ИстОрика“ организира 
вече станалия 
традиционен музей на 
открито под надслов 
„Миналото днес“, в което 
ученици от IX клас 
представят символи от 
недалечното минало –
времето на социализма. 
Димитър Димов отчита, 
че и децата, и техните 
родители, се отнасят не 
само с разбиране, но и с 
жив интерес към темата.



В рамките на 

партньорството по НП 

„Иновации в действие“ е 

предвидено гостуване на 

екип учители и ученици от 

СУ „П. Р. Славейков“ в 

Бургас, заедно с 

представители на Средно 

училище с езиково 

обучение "Ал. С. Пушкин", 

по време на което ПГЧЕ 

„Васил Левски“ ще 

представи своята иновация.


