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История на училището 
 

Обръщайки поглед назад към културно-
историческото минало на нашия народ, ние откриваме, че 
у българина има изключителна почит и уважение към учи-
лището, не само като просветна институция, свързана с 
образованието на младите, но като “свето” място, където 
се съхраняват ревностно народностните традиции, място 
където се съзижда българската душевност. 

За българина училището е неговата памет, огнище, 

в което постоянно горят въглените на онова животворно 
чувство на сигурност, на съпричастност към нещо общо– 
българският дух. 

Само две години след Освобождението на България 
се осъзнава необходимостта от просвета и в тогавашното 
с. Сеймен. През 1880 г. се построява училищно здание от 
две стаи, от които една за учителя и една за учениците. 
Макар и толкова малко, то отваря врати, да прибере най-
ученолюбивите деца от селото. 

Първият учител, който слага началото на образова-
телното дело в селото, е местния жител Трендафил Георги-
ев. От 1880 г. до 1909 г. той учителства сам и е имал сред-
но 14 ученика за учебна година.  

През 1909 г. е 
назначена Златка 
Райкова за втори 
учител, в 1915 г. е 
назначен трети учи-
тел – Ангел Г. Тилчев 
също местен жител, 

а през 1920 г. е наз-
начена Недка Мека-
рова, с която учите-
лите стават четири-
ма.  
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През 1925 година се открива първи прогимназиален 
клас, но заниманията се водят в частна къща, за което се 
назначава още един учител.  

През 1928 година учебните занятия приключват по-
рано заради голямото земетресение, което събаря почти 
всички сгради в селото, включително и училището. Още 
същата година през месец май започва строежа на новата 
сграда. 

За неволите на просветното дело разбираме от спо-
мените на Димитър Демирев Начев – учител в същото учи-
лище, който разказва:  „Прогимназията бе в къщата на 
Васил Ат. Куртев. На старото училище бе направен лек 
ремонт. Поради липса на стаи прогимназията бе закрита”. 

С много любов към просветното дело и при липса на 
всякаква техника, започва строежът на ново училище, 
което е готово само за една година. На 31.XII.1928 г. при-
вършва строежа и боядисването на новото училище. На 
24.01.1929 г. става преместването в новата сграда, която 
официално е открита на 04.02.1929 г. Учителският съвет 

съвместно с училищното настоятелство с протокол № 12 
определя името на новото училище – „Цар Симеон”. За 
патронен празник е определен 15 май – летния Атанасов-
ден. Голяма придобивка за училището е това, че разполага 
с 1800 декара земя, откъдето идва основния му доход. 
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През учебната 1929-1930 година започват и първите 
ваксинации на учениците от участъковия лекар. 

Жаждата за знание у малчуганите е разпалена така, 
че на 01.XII.1932 г. се открива I – ви прогимназиален клас, 
в сградата на училището, с учители Господин Ганев, Олга 
Желева и др., които въвеждат ограмотените вече ученици 
в дебрите на сериозните науки.  

Училището разкрива просветна и културна дейност, 
изнасят се пиеси, сказки, провеждат се вечеринки, което 
допринася много и за развитието на селото. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През учебната 1940-1941 година училището затваря 

врати от 10.03 – 19.03.1941 г. включително и от 12.04. – 
26.05. същата година, поради заемането на сградата от 
германските войски, но учебните занятия не са прекрате-
ни. Учениците се обучават на открито. 

От 16.01. – 20.02.1944 г. учебните занятия отново са 

прекратени следствие въздушните бомбардировки над 
страната. През същата година училището отново затваря 
врати за 20 дни (21.02. – 12.03.1944 г.) поради появата на 
шарка, скарлатина и дифтерия в селото. 
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От 1945 година училището има за свой патрон едно 
от най-големите имена на нашето Възраждане – д-р Петър 
Берон. 

През учебната1960-1961 година към училището е 
открита полудневна детска градина за предучилищно въз-
питание. През следващата учебна 1961-1962 година са 
довършени двата отдела на работилницата – по шев и 
дървообработване.  

През учебната 1965-1966 година работилницата е 
оборудвана със струг и са добавени инструменти по дър-
вообработване необходими за обучението на учениците по 

трудово обучение. 
През учебната 1966 – 1967 година за часовете по 

физическо възпитание е обзаведен и открит физкултурен 
салон. Закупени са кухненски бюфет и кухненска печка за 
занятията по трудово обучение. 

През 1967 – 1968 година е обзаведен и кабинет по 
металообработване. За целта са инсталирани струг, абрихт 
и борапарат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
През 1980 година се отбелязва 100 – годишнината 

от основаването на училището и по случай празника е 
наградено с орден „Кирил и Методий” I –ва степен и с па-
рична награда. 
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През учебната 1992-1993 година за директор на 
училището е назначен Пеньо Пенев. Същата учебна година 
е направен основен ремонт на училището, като за тази цел 
община Братя Даскалови отпуска средства – ремонтиран е 
коридорът на училището, който е заменен с циментова 
настилка с мозайка; ремонтирани са стените и таваните 
на всички класни стаи; построена е директорска канцела-
рия, нови тоалетни; изградена е ограда; поправени са 
спортните площадки и др. 

През 1994 година е  построен  нов склад за отопли-
телни материали – дърва и въглища, ремонтирани са рабо-

тилницата и физкултурният салон, обособена е и стая за 
обслужващия персонал. 

През 1999 година на 01.XII. Пеньо Пенев се пенсио-
нира, а на длъжността директор на училището е назначена 
Теодора Иванова. 

От учебната 2005-2006 година ОУ „Д-р П. Берон“ 
обслужва две села. Поради закриване на училището в село 
Плодовитово една част от децата са записани в училището 
в с.Мирово, като за тях е осигурен безплатен транспорт. 

Учебната 2006-2007 година започна с въвеждането 
на нов учебен предмет –Информационни технологии, като 
за целта в училището, по програма на МОН, е обзаведен 
модерен компютърен кабинет, където учениците практи-
чески усвояват знанията за работа с компютри и разши-
ряват своя кръгозор. 

През учебната 2010-2011 година Теодора Иванова – 
директор на училището излезе в отпуск по майчинство. 
Неин заместник е Валентина Паунова- старши начален 
учител в същото училище. 

През учебната 2012-2013 година след провеждане 

на конкурс в РИО гр.Стара Загора за директор на ОУ „Д-р 
Петър Берон” е назначена Валентина Паунова. 

От учебната 2012-2013 година е въведена целоднев-
на организация на обучение за учениците от I-IV клас, 
включваща организиран спорт и отдих, самоподготовка и 
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занимания по интереси. За възпитател е назначена Пенка 
Найденова. 

През лятото на 2014 година е подменена дограмата 
на училищната сграда, ремонтирани са класните стаи, 
покрива и оградата на училището със средства осигурени 
от собствените приходи на училището и средства от общи-
на Братя Даскалови. 

Новата учебната 2014-2015 година започна с обно-
вен компютърен кабинет, с нова и модерна техника даре-
на от ФРЕШ МИЛЕНИУМ ЕООД. 

Въпреки изпълненото с много трудности ежедневие, 

но и с много любов към учителската професия, ОУ „Д-р П. 
Берон“ широко отваря своите врати, казвайки на всички 
малки и по-големи малчугани, жадни за знание „Добре 
дошли пътешественици! Корабът на знанието ще Ви 
отведе в различни страни на науката!“ 
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Училищен живот 
 

През учебната 2001-2002 година учениците от V-VIII 
клас вземат участие в общинското състезание по безопас-
ност на движението в село Братя Даскалови. Отборът на 
ОУ „Д-р Петър Берон” се класира на първо място. На об-
ластното състезание, което се проведе в град Казанлък, 
учениците се класират на IV място, а ученикът Иван Гав-
раилов получава индивидуална награда. 

През учебната 2003-2004 година учениците от учи-
лището вземат активно участие в проведените през месец 
април общински състезания по гражданска защита и бе-
зопасност на движението, където отборите на училището 
се класират на I–во място по гражданска защита и на II-ро 
място по безопасност на движението.  

На 24 май 2005 година ОУ „Д-р Петър Берон” отбе-
лязва 125 години от основаването му с тържество в чита-
лище „Отец Паисий” село Мирово. На тържеството присъс-
тват бивши учители, директори на училища и гости от об-
щина Братя Даскалови. Учениците от начален етап предс-
тавят  драматизация на приказката „Дядо и ряпа”, а уче-
ниците от прогимназиален етап изнасят литературно-
музикална програма. Организирана е изложба с изделия 
изработени от децата за различни празници и фотоизлож-
ба свързана с историята на училището.  

През 2006 година учениците от ОУ „Д-р Петър Бе-
рон” село Мирово отново участват в областно състезание 
по безопасност на движението в град Стара Загора. Отбо-
рът на училището зае IV място и получава диплом за от-

лично представяне. 
През учебната 2006-2007 г. на 28 февруари излиза и 

първият брой на вестник „Междучасие”. Той е подготвен 
от учениците с подкрепата на преподавателите. 

През месец април 2007 г. учениците вземат участие 
в общинското състезание по лека атлетика, където заемат 
I–во място. На състезанието по футбол, което се провежда 
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на 6 април в ОУ „Д-р Петър Берон” село Мирово, футбол-
ният ни отбор се класира на II-ро място. 

На 25.04.2008 година в общината е проведена из-
ложба под мотото „Писани великденски яйца и обредни 
хлябове”. Участие вземат всички читалища от общината и 
единствен представител на училищата е ОУ„Д-р Петър Бе-
рон”с.Мирово. Учениците се представят със седемдесет 
красиво изписани великденски яйца и заслужено печелят 
I–во място. 

През 2011 година за патронния празник на ОУ„Д-р 
Петър Берон” е издадена книга „Историята на моето учи-

лище”, включваща основаването на училището и важни 
моменти от неговата история.  

Няколко поредни години учениците и учителите от 
ОУ „Д-р Петър Берон” се включват активно в инициатива-
та на БТВ „Да изчистим България за един ден”. Училището 
взима участие и в инициативата на община Братя Даска-
лови свързана с Деня на Земята -22 април. Учениците с 
голямо желание всяка година отбелязват този ден, като се 
стремят да направят дворното пространство в училището 
по-приятно и красиво, като с помощта на своите учители 
засаждат декоративни дървета и цветя. 

През 2013 година ОУ „Д-р Петър Берон” е организа-
тор на общинското тържество по случай 24-ти май – Ден 
на славянската писменост и култура. Учениците вземат 
дейно участие като подготвят богата литературно-
музикална програма, включваща песни, стихотворения. 
Това начинание е прието радушно от община Братя Дас-
калови и превърнато в традиция. 

През учебната 2013-2014 година учениците от III 
клас вземат участие в конкурса посветен на творчеството 

на П.К.Яворов организиран от община Братя Даскалови. 
 

 
 
 
 



15 

 

 
 

 



16 

 

 
 
 

 



17 

 

 
 



18 

 

 



19 

 

През учебната 2014-2015 г. в ОУ„Д-р Петър Берон” са 
организирани две форми на извънкласни дейности –
ателие „Сръчни ръце” и клуб „В чудния свят на книгата”. 
Колективната работа и общуването между децата по време 
на работа в извънкласните дейности създава условия за 
усъвършенстване и усвояване на българския език, кому-
никацията между учениците, води до уважение и разби-
рателство, заниманията между подрастващите учат на 
колективна работа, на работа в екип между деца от раз-
лични възрастови групи, на взаимопомощ и съпричаст-
ност към другия, към различния, към приятеля до мен, 

към съученика. 
По случай 135 годишния юбилей на училището на 

заседание на Педагогическия съвет е взето решение да 
бъде изработено знаме на училището с лика на д-р Петър 
Берон от едната страна и логото на училището от другата 
страна. Учениците с голяма радост и гордост приемат ре-
шението на своите преподаватели. 

През периода 2008 г.-2014 г. училището  участва в 
следните проекти и национални програми: Национална 
програма „ИКТ в образованието”- безплатен интернет за 
учители; Проект „Подпомагане въвеждането на делегирани 
бюджети”; Национална програма „ИКТ в образованието”-
интернет обслужване; ПМС129 за подпомагане физичес-
кото възпитание и спорта в училище; Национална програ-
ма „Квалификация”; Национална програма „Диференци-
рано заплащане”; Национална програма „Оптимизация на 
училищната мрежа” модул „Оптимизиране на вътрешната 
структура на училищата”; Национална програма „По - 
пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 
възраст”, модул „Осигуряване на закуска и/или мля-

ко/чай/,включително млечно-кисели продукти за учени-
ците I-IV клас в училищата”; Проект BG 051PO001-3.2.05 
„Усъвършенстване системата за инспектиране на образо-
ванието” по ОП „Развитие на човешките ресурси”; Проект 
BG 051PO001-3.1.03-001 „Квалификация на педагогичес-
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ките специалисти” съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие 
на човешките ресурси”. 
        През учебната 2015 – 2016 г. в училището са органи-
зирани две форми на извънкласна дейност с учениците от 
V – VII клас  –  ателие „Сръчни ръце“ под ръководството на 
г-жа Радослава Станчева и клуб „Любознайко“, ръководен 
от г-жа Димка Вълева. 
             Децата от клуб „Любознайко“ подготвят нового-
дишно тържество и участват с рецитал в община Братя 
Даскалови, посветен на 24 май – Денят на славянската 
писменост и култура. 

     Участниците в ателие „Сръчни ръце“ подготвят няколко 
интересни изложби, в които представят коледни картички 
и свещници, сувенири, подаръци за 8 март и мартенички, 
великденски яйца – дело на техните ръце. 
      Под ръководството на г-жа Радослава Станчева в учи-
лището е създадена група за танци,  в която участие взе-
мат ученици от всички класове. Децата, с много радост и 
ентусиазъм, изучават различни народни танци и се 
включват във всички мероприятия организирани в учи-
лището и в общината. 
         Учебната година завърши с безплатна за всички уче-
ници екскурзия до гр. Пловдив, където децата посещават 
театрално представление и Природонаучния музей. 
         Училищният живот през новата 2016 – 2017 г. стар-
тира с включването на училището в проект „Твоят час – 
BG05М20Р001 – 2004. Развитие на способностите на уче-
ниците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, умения и ком-
петентности – фаза1“. 
         В училището са сформирани три групи от ученици 

по проекта – група за преодоляване на обучителни затруд-
нения по БЕЛ с ръководител г-жа Виолета  Гавраилова и в 
прогимназиален курс под ръководството на г-жа Димка 
Вълева и група по приложни изкуства с ръководител г-жа 
Радослава Станчева. 
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През тази учебна година  е учреден Обществен съвет 
към училището .   
         По традиция учениците се включват активно в жи-
вота на училището. Децата вземат участие в Коледните и 
Новогодишни празници с литературно – музикална прог-
рама и танци; презентация за живота и делото на Васил 
Левски и д-р Петър Берон, почитат и делото на български-
те опълченци, като поднасят цветя на паметника в селото. 
        На Празника на буквите първокласниците, ръководе-
ни от г-жа Виолета Гавраилова, изнасят музикално – пое-
тична композиция и са наградени от директора на учили-

щето – г-жа Валентина Паунова с книжки и грамоти.  
        На 22 май в община Братя Даскалови е отбелязан 
Денят на славянската писменост и култура, където децата 
от училището се представят с литературно – музикална 
програма. 
        Денят на братята Кирил и Методий е и празник на с. 
Мирово. Организирано е общоселско тържество, в което 
училището се представи отново с музикално – танцови 
композиции и поетичен рецитал. 
       През учебната година децата от групата по приложни 
изкуства „Чудесата на моите ръце“ организират няколко 
изложби, в които показват изработените от тях, с различ-
ни техники и материали, изделия – мартенички и картич-
ки за 8 март, цветя от хартия, великденски яйца (израбо-
тени по различни технологии), коледни и новогодишни су-
венири, венци, свещници и др.  Изложбата, направена с 
много желание, излезнала под сръчните ръце на нашите 
деца, е посетена от кмета на селото г-н Мурджев, родители 
и местни жители. 
       Учебната 2017 – 2018 г. започва с промени в образо-

вателната система, влиза в сила нов Закон за предучи-
лищното и училищното образование, при който свидетелс-
тво за завършено основно образование ще се получава 
след завършен VII клас. На 15. 09. училището отваря вра-
ти, за да посрещне първокласниците, учениците, родите-
лите и гостите с поетичен рецитал подготвен от учениците 
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от начален етап, но и с ремонтирани и обновени класни 
стаи. 
        Училището продължава участието си в проект „Твоят 
час – BG05М20Р001 – 2004. Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, умения и ком-
петентности – фаза2“. Сформирани са три групи по проек-
та – в начален и прогимназиален етап – групи за преодо-
ляване на обучителни затруднения по БЕЛ с ръководители 
г-жа Виолета Гавраилова и г-жа Димка Вълева и група по 
приложни изкуства „Чудесата на моите ръце“ с ръководи-

тел г-жа Радослава Станчева.  
        В училището продължават да се отбелязват празни-
ците през учебната година – Денят на народните будители 
(учениците изработиха фото-табла), Коледните и Нового-
дишните празници ( литературно – музикална програма,  
сценка, представена от седмокласниците, и танци), 18. 02. 
– презентация за живота и делото на Апостола на свобода-
та и поетичен рецитал за националния празник на страна-
та трети март. 
         Учениците от ОУ „Д – р Петър Берон“ вземат участие 
в Празника на етносите, който се провежда в с. Партиза-
нин, където се представят с музикално – танцова програ-
ма под ръководството на г-жа Радослава Станчева. За 
участието си в празника, децата са наградени от община 
Братя Даскалови с екскурзия до гр. Копривщица, където 
посещават различни исторически музеи. 
           На 24 май децата вземат участие в общоселско 
тържество посветено на 530 г. от създаването на с. Миро-
во, 138 г. от създаването на ОУ „Д- р Петър Берон“ и 90 г. 
от създаването на НЧ „Паисий Хилендарски“ с. Мирово. 

          Училището отново се включва в станалото традиция 
за община Братя Даскалови тържество, посветено на бра-
тята Кирил и Методий и тяхното дело, което тази година се 
провежда в обновеното читалище в с. Партизанин. 
          На 1 юни – Денят на детето, учениците от ОУ „Д – р 
Петър Берон“ участват в откриването на обновения стади-
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он в с. Партизанин, а по - късно същия месец се включват 
и във Фестивала на художествената самодейност, който се 
провежда в с. Братя Даскалови на 09 юни. Нашето учи-
лище се представи достойно като учениците извоюват 
първо място с танца си „Пустото лудо и младо“ в съвреме-
нен вариант. 
           Отново в училището са организирани няколко из-
ложби на учениците от групата по приложни изкуства, 
които ни показват какво са сътворили през учебната го-
дина – пана, изработени с техниката изотонит, мартенич-
ки и картички, великденски яйца, коледни и новогодишни 

сувенири и др. Изложбите, показващи различни сувенири, 
изработени с желание и старание от учениците, са посете-
ни от родители, жители на селото и представители от мес-
тното и общинско ръководство. 
             По традиция учебната 2018 – 2019 г. започва с 
рецитал на учениците от ОУ „Д – р Петър Берон“ и привет-
ствие на г-жа Валентина Паунова (директор на училището) 
към първокласниците, родителите, учениците, учителите и 
гостите на училището. 
              Организират се три групи за преодоляване на 
обучителни затруднения по БЕЛ, две в начален етап с ръ-
ководители г-жа Виолета Гавраилова и г-жа Мариана Ми-
тева  и г-жа Димка Вълева в прогимназиален етап. 
          Както всяка година е отбелязан Денят на народните 
будители – учениците изработват фототабла и кратка пое-
тична програма. 
          За Коледа и Нова година с подкрепата на кметство-
то и местната общественост се провежда голямо общоселс-
ко тържество, в което участие вземат учениците от ОУ „Д – 
р Петър Берон“ и децата от ДГ „Смехоранчета“. Децата се 

представят с много песни, танци и новогодишен рецитал. 
С много смях и емоции в края на тържеството дядо Коледа 
разгледа коледния базар, изработен от децата на училище-
то и раздаде подаръци на всички деца. 
          През втория учебен срок в училището са сформира-
ни група по приложни изкуства „Чудесата на моите ръце“ 
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с ръководител г-жа Радослава Станчева и група „Занима-
телна математика“ с ръководител г-н Георги Танев. 
         По случай 1 март в училището се организира учили-
щен базар, а за 3 март учениците поднасят цветя на па-
метника в чест на загиналите участници в Руско – турска-
та война и свеждат глави пред подвига на българските 
опълченци. 
         За 8 март децата от начален етап участват в общо-
селско тържество, посветено на Деня на жената, където 
изнасят поетично – музикална и танцова програма. 
         През месец април в с. Партизанин се провежда Фес-

тивал на художествената самодейност, в който учениците 
от нашето училище отново заемат първо място с „ Джи-
новски танц“. Всички  участници във фестивала са награ-
дени от община Братя Даскалови с екскурзия до гр. Стара 
Загора, гр. Казанлък и с. Шипка. Учениците посещават 
храм – паметника „Рождество Христово“ в с. Шипка, гроб-
ницата „Голямата косматка“ и зоопарка в гр. Стара Заго-
ра. 
         През месец май, училището се включва в проект  
BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Сформирани са две групи за допълнително обучение  по 
математика в III клас  с ръководител г-жа Виолета 
Гавраилова и по ХООС в VII клас  с ръководител г-жа 
Радослава Станчева. 
         Както всяка учебна година и тази училището се 
включва в общинското тържество, посветено на славянс-
ките братя Кирил и Методий и в общоселското тържество, 

посветено на славянската писменост и култура и празника 
на селото с рецитали, песни и танци. 
         За първи път учебната година за седмокласниците 
завършва на 30 юни, като г-жа Валентина Паунова позд-
рави завършващите и връчи свидетелства за завършена 
основна степен на образование. 



25 

 

         По традиция учебната 2019 – 2020 г. е тържествено 
открита с рецитал на учениците от ОУ „Д – р Петър Берон“ 
и приветствие на г-жа Валентина Паунова (директор на 
училището) към първокласниците, родителите, учениците, 
учителите и гостите на училището. 
         ОУ „Д-р Петър Берон“ продължи да участва в проект  
BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“,  като беше 
сформирана група за допълнително обучение по матема-
тика в IV клас с ръководител г-жа Виолета Гавраилова и 
група за допълнително обучение по ХООС в VII клас с  ръ-
ководител г-жа Радослава Станчева. 

         По  наредбата за приобщаващото образование в учи-
лището са организирани занимания по интереси  група 
„Чудесата на моите ръце“ с учениците от III-IV клас, ръко-
водени от г-жа Радослава Станчева и  група  „Занимателна 
математика“ с учениците от V-VI клас  с ръководител г-н 
Георги Танев.  

В училището се сформират групи за обучителни зат-
руднения по БЕЛ в начален курс, ръководени от г-жа Вио-
лета Гавраилова и г-жа Мариана Митева. 
        В началото на месец декември 2019 година ученици-
те от IV клас се включват в литературния конкурс, органи-
зиран от община Братя Даскалови, и посветен на Павел 
Матев, който се провежда в родното село на поета – с. 
Оризово. 
      През месец декември 2019 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ 
започва да работи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 
„Образование за утрешния ден“, финансиран от Опера-
тивна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове. Сформи-

ран е клуб по интереси за допълнителни занимания по 
ключови дигитални умения – базови/основно ниво/  „Ди-
гитален свят“ с участие на ученици от I-II клас с ръководи-
тел Валентина Паунова. 
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          За Коледа и Нова година е организирана изложба – 
базар, а учениците се включват в общоселско новогодиш-
но тържество с танци, песни и стихотворения. 
           През втория учебен срок учебния процес е прекъс-
нат, поради разпространението  на  вирус СOVID -19. В 
света е обявена пандемия и присъствените учебни занятия 
са прекратени. За първи път учебният процес се провежда 
от разстояние в електронна среда. 
           Всички ученици, с малки изключения, са обхванати 
в  обучението от разстояние. Въпреки трудностите учите-
лите и учениците се справят с възникналата ситуация и 

учебният процес продължава. 
             За първи път в историята на българското образо-
вание е въведено дистанционно обучение и учебната го-
дина ще приключва по този начин. 
           14 десетилетия училището в с. Мирово е огнище на 
просвета и култура, на вдъхновение и плам. То е храм на 
науката и мъдростта. 
           Тук в сърцето на Тракия ОУ „Д-р Петър Берон“ про-
дължава да омагьосва ученици и учители, родолюбиви 
българи, убедени, че училището чертае посоката в живота 
на всеки човек, защото няма по – голяма сила от знанието, 
а „Учението е най – питателната храна за ума“ казва Шарл 
дьо Сент – Евремон. 
            Трудни, но градивни са тези години. Благодарение 
на волята и будния дух на учителите, училището цели 140 
години заслужено се вписва в историята на националното 
образование, светилище на българската духовност, пръс-
каща светлина и знание. 
          „Да обучаваш – означава да се учиш двойно“ (Жозеф 
Жубер) – това е творческото вдъхновение на всеотдайните 

учители в ОУ „Д-р Петър Берон“ 
          В нашия бърз и кратък живот на Земята съдбата ни 
е дарила с най – голямото богатство – възможността всеки 
да прогледне чрез науката и знанието, а това тайнство се 
осъществява само и единствено в училище. Без него е не-
мислим утрешния ден! 
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