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Училището днес!

Вече 110 години ОУ „Христо Ботев” е огнище на знание и родолюбие. Според мярата за
живот на една образователна институция тези години означават няколко много важни неща:
първо - завидна история, второ - богат опит и трето - утвърдени традиции в културнопросветната дейност.
Историята започва през учебната 1907 - 1908 г., когато за първи път в с. Дорково е открито
българско светско училище. Преди тази година в селото съществува религиозно училище, в което
се учи на арабски език. До 1903 г. населението в Дорково е почти изцяло мюсюлманско. В
периода 1903 – 1908 г. в селото пристигат армъни и заселници от Пиринска Македония, които
закупуват на ниски цени имотите на преселващите се в Турция. След Балканската война започват
да идват и заселници от пазарджишкото поле.
Първият и единствен учител през тази учебна година е Мануил Константинов от с.
Скребатно, Неврокопско. Негова е заслугата за откриването на училището. Сериозна помощ му
оказват първенците на селото: Мохамед Юзбашиев – кмет; Ахмед Тунев – пом.–кмет; Халил
Паров – писар, Асан Имамов, Ахмед Трунтев, Алиш Дангов и др. След като е открито новото
училище, е учредено настоятелство за подпомагане на училищната дейност.
През първата учебна година са записани само 12 ученици – 4 момичета и 8 момчета.
Училището се помещава в частна сграда. Същата се състои от две стаи (по–голямата за класна
стая, а по-малката за канцелария и квартира на учителя). На 08.04.1908 г. е проведен първия
годишен изпит, с който учениците завършват І отделение.

Мануил Константинов - първият учител в с. Дорково

Знанията и уменията, демонстрирани от учениците, успяват да разсеят съмненията на
местното население и да убедят жителите в необходимостта от провеждане на светско обучение
на роден език. Постепенно популярността на училището се разширява. След приключване на
учебната 1907/1908 г., Мануил Константинов напуска Дорково.
От 1908 до 1921 г. училището функционира като редовно начално училище с 4 паралелки от
І до ІV отделение. Желаещите да продължат образованието си в прогимназиален етап, ходят на
училище в Ракитово. През този период учители са: Янко Ямаков (с. Каменица), Атанас Василев
( Гоце Делчев ), Елена Чунчева (с. Паталеница) и Георги Славеев (Пазарджик).
През учебната 1921/1922 г. в училището се открива непълна прогимназия с един І клас. За
директор на прогимназията е назначен Спиро Василев Данов от с. Липец, Кочанско (Вардарска
Македония). По това време учители са: Райна Попова, Анка Попова, Надка Попова, Борис и Спас
Даскалови.
През учебната 1923/1924 г. прогимназията се състои от два класа - І клас (16 ученици) и ІІ
клас (6 ученици). Напрегнатата политическа обстановка след разгрома на Септемврийското
въстание се отразява отрицателно на просветното дело в селото. Броят на учениците в
прогимназията рязко спада и тя е закрита през учебната 1924/1925 г.
През периода 1925 - 1928 г. е открита отново непълна прогимназия с два класа - І и ІІ клас. За
завършване на ІІІ прогимназиален клас учениците отиват да учат в Ракитово.
През 1928 г. в сградата на общината избухва пожар. Пламъците изпепеляват общинските
архиви и цялата училищна документация от създаването на училището (1907/1908 – 1927/1928 г.)

От 1929 до 1936 г. за директор на началното училище е назначен Георги Васев, а на
прогимназията - Манол Стефанов Чолев от с. Костандово. През тези години броят на класовете в
прогимназията се увеличава и тя става пълна ( І, ІІ и ІІІ клас). По това време учителстват: Атанас
Маджаров, Руска Чолева, Симеон Симеонов, Надежда Ташева (Симеонова) Малина Васева,
Райна Бойкинова, Стоянка Шаламанова и др.
От 1936 до 1945 г. директор на училището е Филип Янков – прогимназиален учител от с.
Костандово. По негово време се създава ученическа кооперация за подпомагане на бедни
ученици. От приходите в кооперацията се закупуват учебни помагала и храна за социално
слабите ученици. През този период започва да се развива активна читалищна дейност. Създава се
хор. Културните дейци от селото заедно с ученици подготвят и изнасят пиеси и оперети, които са
представяни както пред местната публика, така и пред жителите на околните селища.
В началото на учебната 1938/1939 г. дорковската народна смесена прогимназия получава
името на големия български революционер, поет и публицист - Христо Ботев.

През периода 1932 до 1940 г. броят на учениците, подлежащи на обучение непрекъснато
нараства, като през учебната 1939/1940 г. те са вече 463. В началния етап са сформирани 9
паралелки с 325 ученици, а в прогимназиалния – 4 паралелки със 138 ученици. За учебни занятия
до този момент се използват 8 класни стаи в две училищни сгради, като допълнително се наемат
помещения в частни къщи и сградата на съвета. Назрява въпросът за построяване на ново
училище. Строежът на новото здание започва през 1940 година и завършва през 1941 година, но
част от него рухва. Сградата е възстановена през 1942 година и в нея започват да се водят
редовни учебни занятия. Тя е двуетажна с площ 350 м2. Разполага с 8 класни стаи и избени
помещения.

Новото училище (1942 г.)

Учителският колектив (1943 г.)

През годините от 1944 г. до 1949 г. директори на училището са Надежда Ташева (Симеонова)
и Анка Русева от Велинград. През този период постъпват на работа млади и ентусиазирани
учители като сем. Бучкови, сем. Томови, сем. Дивизиеви, Величка Узунова, Илия Маргаров и др.
Учебната 1949/1950 г. е последната година, в която паралелките от начален етап се именуват
отделения. През учебната 1950/51 г. училището става основно политехническо с паралелки от І
до VІІ клас. ( І-ІV клас – начален етап, V-VІІ клас – прогимназиален етап ).
През периода от 1954 до 1964 г. за директор на училището е назначен Тома Тодоров Томов, а
пом.–директор е Илия Маргаров.

Учителският колектив (1963 г.)

По времето на Тома Томов училището се помещава в две сгради. Едната е много стара с 4 класни
стаи и една малка учителска стая и новата сграда, построена през 1942 г., която е с 8 класни стаи,
една учителска стая, хранилище и избени помещения. Тези класни стаи са недостатъчни, поради
което обучението се извършва на две смени. Единствено І клас учи през цялата година на една
смяна - само сутрин. По това време в училището има 3 кабинета – по химия, физика и биология,
които са с общо хранилище.
В края на учебната 1963/1964 г. Тома Томов е освободен от длъжността директор, поради
промяна на местоживеенето.

През периода от 1964 до 1984 г. директор на училището е Антон Хамарилов, жител на
Дорково.

Антон Хамарилов

След 1964 г. децата, подлежащи на задължително обучение в Дорково продължават да се
увеличават и през учебната 1968/1969 е отбелязан най-високият ръст в историята на училището
(броят на учениците нараства на 504). През 1968 г. се взема решение за събаряне старата сграда
на училището и на нeйно място започва строеж на нова триетажна масивна сграда. Тя е
проектирана, така че да се свърже с учебния корпус, построен през 1942 година. Новият учебен
корпус е с площ 830 м2. Строителството продължава до 1971 година. Новопостроеното здание
разполага с 12 класни стаи, 4 кабинета, 3 административни помещения, здравен кабинет, 7
хранилища, 3 тоалетни блока, столова и избени помещения.
За построяването на новата учебна сграда кметът на селото Иван Йочев е награден от ДС на
НРБ с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен. През строителния период и годините след него са
положени големи усилия за окончателното завършване на училището и обзавеждането на
кабинетите и класните стаи. Построяването и откриването на новото училище позволява
обучението да премине на едносменен режим и кабинетна система. Кабинетите и класните стаи
са обзаведени със специални шкафове за съхранение на учебните пособия. В старата част на
сградата се обзавеждат 2 учебни стаи за работилници по трудово обучение. Под тези стаи се
оборудва помощна работилница с малък банциг и други дърводелски машини. Изграждат се още:
кухня, складове и помещение за хранене на учениците. Създават се прекрасни условия за
обучение и възпитание. Училището започва да играе решаваща роля в цялостния живот на
селото.
През този период освен редовните учебни занятия по линия на ТНТМ и ДПО
„Септемврийче” ежегодно се провеждат редица кръжоци и други културно-масови дейности.
Създават се: детски училищен хор, духов оркестър, струнен оркестър и фанфарна музика, под
ръководството на учителя по музика г-н Васил Кривошийски.

Духов оркестър с ръководител Васил Кривошийски

Фанфарен оркестър с ръководител Васил Кривошийски

Детски струнен оркестър с ръководител Васил Кривошийски

Ученически ансамбъл с ръководител Васил Кривошийски

Всяка година в читалището и училището се провеждат тържества, свързани с бележити дати
от историята на училището, населеното място и родината ни. Провеждат се вечери на
математиката и физиката, литературни рецитали, карнавали, зимни и пролетни излети,
състезания, прегледи на ученическото творчество, изложби на рисунки и предмети от
кръжочната дейност, олимпиади по математика, физика, химия и български език. В училището е
изграден хор на учителите, ръководен от Васил Кривошийски. Този хор участва в общоселски и
училищни тържества.

От учебната 1976/1977 г. настъпва промяна по отношение продължителността на обучение в
отделните етапи на основното образование. Началният етап започва от І клас и продължава до ІІІ
клас, а прогимназиалния – от ІV до VІІІ клас. Този експеримент в родното образование
продължава цели 17 години – до учебната 1992/1993 година. От учебната 1980/1981 г. началния
курс преминава на целодневна организация на учебния ден, при която редовните учебни часове
се съчетават с часовете по самоподготовка.
От 1968 до 1978 г. броят на учениците в училище варира в малки граници и е относително
постоянна величина, след което започва да намалява постепенно с всяка изминала година.
През 1983 г. с юбилейно тържество е отбелязана 75 -годишнината от основаване на българско
светско училище в Дорково. Това събитие се превръща в празник за цялата общественост.
Поканени са и присъстват много бивши учители.

Учителският колектив (1983 г.)

В чест на този юбилей с указ №1517 на ДС на НРБ училището е наградено с орден „Кирил и
Методий” І степен.

В началото на учебната 1984/1985 г. за директор на училището е назначена Анета Николова
Котулова.

Анета Котулова

Макар и за кратко време (една учебна година), тя се изявява като много добър ръководител.
Поради смяна на местоживеенето в края на учебната година Анета Котулова освобождава
длъжността директор.

От 1985 до 1990 г. директор на училището е Теодоси Банков.

Теодоси Банков

През годините на неговото управление в училището се подменя отоплението. Преминава се
от твърдо на течно гориво. Изгражда се нова отоплителна инсталация, монтирани са водогрейни
котли с ниско налягане.

Учителският колектив (1988 г.)

През всички тези години от създаването на училището до 90 години на миналия век, в ОУ
„Христо Ботев” е извършено много по отношение на обновяването и благоустрояването на МТБ.
Създадени са чудесни условия за учебен труд, както на педагогическия персонал, така и на
учениците. Остава нерешен само един проблем, към който дорковци винаги са проявявали
болезна чувствителност. Острата нужда от спортно съоръжение, в което да се провеждат
пълноценни занимания по физическо възпитание и спорт. До този момент за физкултурен салон е
приспособена и се ползва една от класните стаи в училището.
През периода 1990 г. до 1992 г. за директор на училището е назначена Славка Михаилова
Ковачева.

Славка Ковачева

По време на нейното управление се взема решение за построяване на физкултурен салон.
През 1991 г. е направена първата копка на новото съоръжение. Положени са основите, но поради
липса на средства строежът е замразен за неопределено време.
От 1992 г. до 2001 г. за директор на училището е назначена Султана Боянова Статева.

Султана Статева

Това са годините на прехода, белязани от остра икономическа криза, политически
противоборства и упадък в ценностната система на обществото ни. Българското училище е
изправено пред сложната задача – не само да оцелее, но и да се реформира. През този период
настъпва сериозно подмладяване на учителския колектив, част от учителите се пенсионират, а
други напускат завинаги образователната система в търсене на по-добро поприще.

Учителският колектив (1995 г.)

Въпреки влошената икономическа ситуация в страна през 1999 - 2000 г. с проект, финансиран от
СИФ, е възобновен и завършен строежът на новия физкултурен салон.

В края на учебната 2000/2001 г. Султана Статева напуска поста директор, поради придобиване
право на пенсия.

От учебната 2001/2002 г. за директор на училището е назначен Ангел Божидаров Гивечев.

Учителският колектив (2003 г.)

През периода 2001 – 2015 г. ОУ «Христо Ботев» променя изцяло своя облик. Извършен е основен
ремонт на триетажния учебен корпус. Класните стаи, коридорите и тоалетните блокове са

обновени и освежени. Обособени и оборудвани са два компютърни кабинета. Подменена е
вътрешната и външна дограма с PVC. Санирана е училищната сграда. Ремонтирана е покривната
конструкция на ОУ «Христо Ботев». Възстановена е училищната ограда.
На 07.02.2002 г. е основано Сдружение УН при ОУ “Христо Ботев” с. Дорково с председател
Елена Атанасова Узунова. На 07.06.2002 г., с Решение №995 на Окръжен съд – Пазарджик, УН е
регистрирано по ЗЮЛНС. През последните няколко години представители на настоятелството и
училището участват съвместно в изготвянето на редица проекти, част от които са одобрени и
получават финансиране.
През учебната 2002/2003 г. под ръководството на учителя по музика г-н Иван Сергиев е
възобновен мартин–тромпетният оркестър. Звукът на фанфарите започва отново да оглася
празниците и ритуалите, съпътстващи училищния и обществен живот в Дорково и общината.
Създава се възможност за съхраняване на традициите и осигуряване на приемственост между
поколенията.
Заедно с ежегодните тържества по случай откриване и закриване на учебната година в
празничния календар на ОУ "Христо Ботев" Дорково традиционно се планират и провеждат:
 тържество за 1 ноември – Деня на народните будители
 коледно тържество
 отбелязване на 19 февруари - годишнина от обесването на Васил Левски
 тържество по случай 3–ти март – Националния празник на България
 тържествено честване на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост
 тържеството по случай 2 юни – Деня на Ботев и героите, загинали за свободата на
България (патронен празник на училището).
Освен посочените дейности училището участва успешно в редица общински, областни и
национални инициативи.
През учебната 2003/2004 г. учениците от ІІ и VІІІ клас се включват в общинския преглед на
любителското художествено творчество. За отличното си представяне те са наградени с почетни
грамоти.
През следващите четири години (от учебната 2004/2005 г. до учебната 2007/2008 г.)
учениците от ОУ “Христо Ботев”, под ръководството на своите класни ръководители и
хореографа на танцов ансамбъл “Цепина” (г-н Любомир Миланов), участват ежегодно в
тържествата по случай Седмицата на културата в община Ракитово.
През учебната 2006/2007 година педагогическият колектив на ОУ ”Христо Ботев”
разработва и защитава проект на тема: “Вечер на народното творчество”, финансиран от
фондация “Бъдеще”. Проектът е реализиран изключително успешно с общите усилия на учители,
ученици, родители и читалищни дейци. В продължение на 1 месец всички участници
осъществяват редица мероприятия, които ги потапят изцяло в романтиката и красотата на
създаденото от народа, зареждат ги с много емоции и добро настроение, пораждат у тях истински
водовъртеж от естетически чувства и преживявания. Така на пръв поглед този малък проект
откъм финансиране се превръща в мащабна проява за популяризиране на местния фолклор.
С реализирането на тази инициатива педагогическите специалисти успяват да разпалят у
децата онази неугасващата искра родолюбие, която от векове е вдъхновявала сърцата и умовете
на предците ни, за да се съхранят в народната памет и предават от поколение на поколение
българските национални традиции и самобитна култура, с които можем само да се гордеем пред
света.
През м. май 2007 г. новосформираният училищен екип за разработване на проекти
кандидатства по Националните програми на МОН за 2007 г., като изготвя и внеся за разглеждане
в МОН проект на тема: “Фанфарният оркестър – тържественост, традиция и ангажираност”,
модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“. Същият е одобрен и стартира
от 15.09.2007 година. За ръководител (диригент) на оркестър е назначен отново г-н Иван Сергиев
– учител по музика с дългогодишен опит. С непосредственото ангажиране и участие на
учениците в оркестъра са постигнати набелязаните цели, а именно: да се подсили чувството на

принадлежност към родното училище, да се повиши мотивацията на учениците за съхраняване и
поддържане на училищните традиции, да се осигури приемственост между поколенията.
В продължение на следващите пет учебни години (от 2007 г. до 2012 г.) оркестърът се
превръща в основен елемент на всички прояви, които съпътстват училищния живот, като внася
така необходимия тържествен заряд, колорит и емоционалност, без които училищните празници
губят своята въздействена сила и чар. Освен в училищните изяви, фанфарният оркестър взема
участие в редица обществени събития като Международния фестивал за автентичен фолклор,
който се провежда ежегодно в Дорково, тържественото откриване на Седмицата на културата в
община Ракитово и др.
През м. декември 2007 г. екипът за разработване на проекти разработва и защитава проект
на тема: “2008 – година на междукултурния диалог”, финансиран от фондация “Бъдеще”.
Проектът е реализиран изключително успешно, с общите усилия на учители, ученици и
родители, които в продължение на 1 месец полагат много труд и извършват редица дейности по
проекта. С реализирането на този проект колективът на ОУ „Христо Ботев” и членовете на УН
успяват да осъществят конкретните цели, които са поставени, а именно:
– да увеличат информираността на учениците от ОУ „Христо Ботев” за правото на
равнопоставеност на всички деца, независимо от етническата и религиозна
принадлежност;
– да се създадат атмосфера на приятелство и взаимно уважение между децата от различните
етнически групи в училището.
Тържественото честване на 100-годишнината от основаване на ОУ „Христо Ботев” е найзначимото и мащабно мероприятие, осъществено през учебната 2007/2008 година. Организацията
и подготовката на празника продължава около 3 месеца. За този период от време благодарение на
усилената и неуморна работа на педагогическия колектив, помощния персонал, родителите от
УН, бивши учители и кметство Дорково, са осъществени всички набелязани дейности, залегнали
в проекта на юбилейното тържество. Съществена заслуга за успешното протичане на празника
имат и всички ученици, участвали в програмата под ръководството на своите ръководители. С
огромно желание и ентусиазъм, с много старание и труд, те успяват да подготвят и представят
блестящо празничната програма.

През учебната 2008/2009 г. в ОУ „Христо Ботев” са реализирани следните извънкласни
дейности:
- народни танци
- спортни танци
- фанфарна музика
И през тази година учениците от танцов ансамбъл „Цепина” към ОУ “Христо Ботев”, под
ръководството на хореографа г-н Любомир Миланов, продължават добрите си изяви, участвайки
в редица национални и международни фестивали, в TV предавания и посредством езика на
изкуството успяват да популяризират името на училището. Ето и някои от тях:
- участие в международния детско-юношески фолклорен фестивал „Орфей пее с морето” гр.
Приморско – грамота и приз на фестивала.
- участие в телевизионното предаване „От българско, по- българско”.
- участие в ІХ Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” гр. Стара Загора грамота и приз на фестивала
- участие във фолклорен фестивал „Децата на България с духовност в Европа! Децата на
Балканите – заедно за Европа!” - грамота и приз на фестивала
- „Коледно надиграване 2008” гр. София – първа награда за танцов ансамбъл „Цепина” при ОУ
„Христо Ботев”.
С огромно желание и ентусиазъм учениците от ОУ „Христо Ботев” се включват и в школата
по спортни танци към клуб „Импулс”. Дейността на формацията е популяризирана чрез местния
TV канал, който информира обществеността за всички видове извънкласни дейности и бъдещи
проекти, които предстои да се реализират в училището.
През следващите три учебни години от 2009/2010 г. до 2011/2012 г. в ОУ "Христо Ботев"
продължават да се провеждат следните извънкласни и извънучилищни дейности:

народни танци
спортни танци
фанфарна музика
Школата по спортни танци към клуб „Импулс” придобива огромна популярност, а с изявите
си на спортната площадка талантливите участници започват да печелят награди и призови места,
както на национална, така и на международна сцена.
-

През учебната 2012/2013 г. ОУ «Христо Ботев» се включва в реализирането на проект
«УСПЕХ», чийто бенефициент е МОМН. По линия на проекта в училището са сформирани 4
групи, като в различните форми на извънкласна дейност участват 54 ученици.
№
по
ред

Област на
извънкласната
дейност от
Приложение 1

Форма
на
извънкласната
дейност

Наименование
на
извънкласната
дейност

Брой
ученици

Брой
от тях
в
риск

Учител/
ръководител
(име, презиме,
фамилия)

1.

Хуманитарни
науки

клуб

Празниците в
моето училище

11

3

2.

Дигитални
компетентности

клуб

13

2

3.

Здравословен
начин на живот

секция

Мултимедийни
приложения:
Моят роден
край
Екоразходки

Румяна
Маринова
Мастравчиева
Екатерина
Иванова
Ананиева

15

5

Цанко
Паунов
Дангов

4.

Комуникативни
умения на
роден език

студио

Театрално
студио

15

Румяна
Стоянова
Василева

8

Във връзка с отчетените положителни резултати след успешното приключване на първата
година от участието по проекта и с оглед повишения интерес от страна на ученици и родители, в
началото на учебната 2013/2014 г. педагогическият съвет взема решение ОУ «Христо Ботев» да
продължи участието си по проект «УСПЕХ». Броят на участниците в различните извънкласни
форми се увеличава повече от два пъти. Записани са 123 ученици (56%) от общо 217 ученици.
Броят на сформираните групи нараства от 4 на 9, както следва:
№
по
ред

Област на
извънкласна дейност
от Приложение 1

Форма
на
извънкласна
дейност

Наименование
на
извънкласната
дейност

Брой
ученици

Брой
от тях
в риск

1.

Природоматематически
Науки

секция

Еко-раница

15

9

2.

Природоматематически
Науки

клуб

Знам и мога

15

1

3.

Здравословен начин на
живот

клуб

Футбол

15

7

4.

Здравословен начин на
живот

клуб

Волейбол

10

1

5.

Комуникативни умения
на роден език

студио

Детски театър:
Малък актьор

12

1

6.

Комуникативни умения
на роден език

студио

11

0

7.

Културни
компетентности

клуб

Детски театър:
Малък актьор
Български
народни танци

15

2

15

4

15

5

8.

9.

Дигитални
компетентности

клуб

Културни
компетентности

студио

Мултимедийни
приложения:
Виртуална
екскурзия из
България
Добър съм!
Пея, танцувам,
творя!

Учител/
ръководител
(име,
презиме,
фамилия)
Цанко
Паунов
Дангов
Катерина
Георгиева
Гарданска
Ангел
Божидаров
Гивечев
Димитър
Николов
Санкев
Елена
Николова
Гивечева
Иванка
Василева
Марудина
Велислава
Димитрова
Котулова
Екатерина
Иванова
Ананиева
Румяна
Стоянова
Василева

Ако в началото на проектния цикъл стартирането на участието е плахо и с известни
колебания, произтичащи от високите изисквания относно изпълнението, администрирането и
отчитането на проектните дейности, то през последната година не съществува и нотка на
съмнение сред педагогическите специалисти, че започнатото трябва да продължи. В началото на
учебната 2014/2015 година са сформирани 12 групи, като в различните форми на извънкласна
дейност се включват 171 ученици (77%) от общо 220 ученици.

№
по
ред

1.

2.

Област на
извънкласна
дейност
Природоматематически
науки
Природоматематически
науки

Форма на
извънкласна
дейност
секция

Наименование
на
извънкласна
дейност
Еко-раница

Брой
ученици

Брой
от тях
в риск

13

0

клуб

Зелени
алтернативи

14

5

Учител/ръководи
тел
(име, презиме,
фамилия )
Цанко
Паунов
Дангов
Катерина
Георгиева
Гарданска
Елена
Николова
Гивечева
Иванка
Василева
Марудина
Ангел
Божидаров
Гивечев
Димитър
Николов
Санкев

3.

Хуманитарни
науки

клуб

Приказен свят

15

0

4.

Хуманитарни
науки

клуб

Приказен свят

14

2

Здравословен
начин на живот

клуб

Футболни
надежди

15

4

Здравословен
начин на живот

клуб

Дорково и
волейбола
заедно

14

1

студио

Театрално
студио

15

4

Румяна
Стоянова
Василева

клуб

Историята на
моето селище

13

0

Елена
Бойкова
Йочева
Миглена
Альошова
Герасимова

10.

Комуникативни
умения на роден
език
Умения за
самостоятелно
учене и
събиране на
информация
Умения за
самостоятелно
учене и
събиране на
информация
Културни
компетентности

11.

Културни
компетентности

5.

6.

7.

8.

9.

12.

Дигитални
компетентности

клуб

Историята на
моето селище

14

3

клуб

Българско хоро

15

0

клуб

Песен без
граница

15

3

клуб

Изготвяне на
презентации,
клипчета

14

5

Велислава
Димитрова
Котулова
Екатерина
Павлова
Бояджиева
Екатерина
Иванова
Ананиева

Освен училищните изяви, учениците и учителите от ОУ “Христо Ботев” участват с успех в
редица общински и областни инициативи. Спечелените призови места, грамоти, купи и плакети
са свидетелство за отличното представяне на децата.

През последните няколко години учениците от ОУ “Христо Ботев” се представят отлично в
олимпиадите (по математика, биология, химия, физика и БЕЛ ) на общинско, областно и
национално ниво.
През учебната 2006/2007 г. ученичката Емилия Дангова от VІІІ клас заема престижното V
място на Националната олимпиадата по биология, а през учебната 2011/2012 г. ученичката
Стоилка Янакиева от VІІ клас заема І място на областния кръг на олимпиадата по история и
цивилизация в гр. Пазарджик и по този начин си осигурява място сред първите 25 ученици от
страната, взели участие в Националната олимпиадата по история и цивилизация в гр. Шумен.
Това доказва само едно, че децата на Дорково вече имат не само знания и потенциал, но и
самочувствието, че могат да съревновават с най-добрите и да побеждават. Постигнатите високи
резултати в учебната дейност са показател за професионалната работа на педагозите, защото зад
всеки успех на ученик стои невидимата ръка на учител.
В ОУ „Христо Ботев” за този един век са работили над 270 учители. За голяма част от тях
учителското поприще се превръща в съдба и призвание, а училището – във втори роден дом.
Други не успяват да устоят на предизвикателствата на времето. Но всички те заслужават
признателност и уважение, защото със своя достоен труд, постоянство, всеотдайност и чувство за
отговорност всеки от тях е допринесъл за изграждането, формирането и социализирането на
дорковските деца през годините, дарил ги е с вяра и надежда, отдал е цялата си любов на тези
деца, възпитал ги е в патриотизъм, честност и трудолюбие.
Днес, от гледната точка на променените исторически реалности, една от първостепенните
задачи на педагогическия колектив на ОУ ”Христо Ботев” е да превърне училището в желана
територия на учениците, в социално пространство, което предлага много положителни емоции,
преживявания и предизвикателства, пълноценно общуване с връстници, изява, признание и
удовлетворение от постигнатото.

