Информационна форма за училища/детски градини
Наименование на училище/детска градина:

Основно училище „Йордан Йовков“
Адрес:
Име, фамилия на Директор

Гр. Ямбол, ул. „Тимок“ № 3
Мима Кондова

Телефон Директор:

046/66 94 26; 0894450063

Телефони Зам. - директор/и:

Диана Цонева ЗДУД: 0894450092; Жана Мишинева ЗДАСД: 0894450046

Телефони Канцелария:

046/66 94 27; 046/66 94 28
Iiovkov_92@abv.bg

Е-mail:
Web-site:
Информация за училището/детската градина
/специфики в дейността на училището/

yovkov.org
ОУ ”Йордан Йовков ”, гр. Ямбол e създадено през учебната 1988/89
г. на базата на съществуващото от 1972 г. начално училище.
Основно училище „Йордан Йовков” е общинско училище, което
разполага с 4 етажна сграда с обща разгърната площ 15 670 кв. м.,
училищен двор от 7726 кв. м., със спортна площадка която се състои от
игрище за футбол, волейбол и две баскетболни игрища. Всички класни стаи
разполагат с компютърни конфигурации и достъп до интернет.
Училището се развива като училище с предучилищна подготовка (5
– 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:
- начален етап: 1. – 4. клас;
- прогимназиален етап: 5. – 7. Клас
В ОУ „Йордан Йовков” се обучават деца и ученици от три различни

етноса – българи, турци и роми.
Визията на ОУ „ Йордан Йовков “ е свързана с осигуряване на
ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, която
осигурява пълноценна личностна реализация.
Предлага разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на
желанията и потребностите на учениците: отбор по футбол, МТФ „Йо-хохо“, танцова група, коледарска група, група „Фолклор на етносите“ и др.
Днес ОУ ”Йордан Йовков” е училище с традиции, градени в продължение
на повече от две десетилетия. Неговите ценности и приоритети в развитието
са:
1.Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата
подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и
подготовката по всички други предмети.
2. Формиращо оценяване и самооценяване.
3. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната
общност – ученици, учители и родители.
4. Съхранение и развитие на културната идентичност на децата и учениците
от етническите малцинства.
5. Висок професионализъм на педагогическия екип.
6. Ефективна управленска дейност
7. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и
обществените организации, свързани с проблемите на образованието и
възпитанието на младите хора.
8. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в
училищния живот.

