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„ЧЕТЕТЕ И ЗНАЙТЕ…“



Четете и знайте!

Средно училище „Васил Левски“ гр. Опака



Летопис на 
просветното дело в 

Опака
През 1850г. е открито първото

училище в къщата на Топал 
Пеня, след това къщата на 

Димо Василев. Първият
учител бил Даскал Станчо от 

Дряново със заплата 160лв.
годишно. 

Учениците били 10-15 души и 
се обучавали килийно – по 

Часослова, Псалтира и 
Наустница. 

Учебната година започвала през
месец ноември и свършвала през

месец март.
Четете и знайте!



През лятото на 1891г. е 
построено по план училището, 
което е наречено в летописите

„Централъ“(до общинското
управление). То имало три 

учебни стаи и една учителска. 
Църковното училище останало

като негов клон. 

Четете и знайте!

„Централно училище“



Все повече жители на Опака, 
макар и бедни пращали
децата си в училището. 

Броят на учениците
достигнал до 118. Това

наложило построяването на 
нова постройка. През 1906 в 
долната махала на селото е 
построена нова училищна
сграда – Начално училище 

„Св.Кирил и Методий“
Начално училище 

„Св.Кирил и Методий“



През 1919/20г. до 
централното училище е 

построена нова училищна
сграда – прогимназия.

През учебната 1923/24г.
учебните занятия 

започнали на 15 
септември. 

Нова училищна 
сграда – Прогимназия



През 1938г. в центъра на 
селото е построена 

прогимназията, 
наречена 

«Князъ Симеонъ II
Търновски»

Откриване на училището

Тържество



Църковното училище 
поради липса на ученици

било закрито, а 
централното

преименувано в „Отец 
Паисий“ – 1941-42 г.

Църковно училище - „Отец Паисий“



Начално училище 
„Отец Паисий“

просъществувало
самостоятелно до края на 
учебната 1951-52 година.



Ежедневието на учениците в 
Начално училище „Отец 

Паисий“

Утринна гимнастика



Сградата, в която днес се 
помещава училището е 

открита на 23 май 1968, а 
училището е наградено с орден 

„Кирил и Методий“ първа
степен. 

През учебната 1969/70г.
училището се утвърждава като

полуинтернат, целодневно
обучение включващо 280

ученика. 



От 1973 до 1984 г. училището
е Народно основно трудово –

политехническо училище 

„В. Левски“.

От 1994 год. Основно училище 
«Васил Левски» се превръща в 

Средно общообразователно
училище.

От 2016 год. – Средно училище 
«Васил Левски»
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