
Патрон

Свети свети Кирил и Методий, известни още и като
Солунските братя, са Методий и Константин Философ, създатели и
разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. На името
на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са
като светци за превода и популяризирането на Библията на
старобългарски език и разпространяване на християнството сред
славяните. Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за
покровители на Европа. Православната църква ги тачи и като едни от

                           светите Седмочисленици.

Историята

Началото
 По време на тежките години и векове на османската власт българският народ успява

да се съхрани. Българската грамотност, просвета и книжовност просъществуват и се

развиват благодарение на възраждането на нашия народ, стремящ се към образование

и просвета, пропит от идеята за национално обособяване и заемане на достойно място в

Европа. В тези трудни години, през 1847 година за пръв път в с. Кара Орман / дн.

Черна гора/ е въведено учението. Тогава не е имало училище. Даскалчетата се учат в

къщата на Желю Недев, от учителя Димитър Недялков Матевски, който учителства

две години. От създаването през 1847 година до 1882 година обучението се води от един

учител, в различни къщи или в църковния салон. Учебният материал е църковно

четене и пеене.

През 1860 година се построява първата сграда на училището на мястото, където то и до

днес се намира. Построено е със средства от населението и по нищо не се различава от

къщите по онова време.

Оживяването на икономиката, дейното включване на населението в производството и

търговията, сравнително подобрените обществени условия и нарасналото народно

самосъзнание налагат необходимостта от придобиване на по – цялостна грамотност, от

светско образование. През учебната1877 /1878 година са въведени всички учебници,

които методата на това време изисква: четене, смятане, граматика, география,

история. Учител е Никола П. Василев. Училището е първоначално. Учебната година се

свършва с изпит и даване на свидетелства.
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Летописите мълчат

Страници от летописната книга

За времето от 1908 до 1922 година не се знае почти нищо за историята на училището.

Тези години не са отразени в летописната книга. За тях липсва информация и в

архивите на село Черна гора. Възстановява ме ги по спомени и предположения.

Вероятно тогава е построена втората сграда на училището, около 1914 година, където

по – късно се помещава прогимназията.

Дълги години празник на училището е 21 ноември /ст.стил/– Архангеловден. Не е

известно в коя година се отбелязва за първи път и докога точно се чества.

Развитието продължава

24 май 1932г.-І клас

“Без наука, няма сполука”   - гласи народна мъдрост, разкриваща

непресъхващия стремеж на българина към знание. Будни са черногорците, жадни за

знание и просвета. През учебната 1922/1923 година се открива Първи прогимназиален

клас. За учител на класа и за директор е назначена Елка Георгиева от гр. Чирпан.



1958 г.-певческата група

От 20 декември 1926 година  започва вечерен курс за възрастни, посещаван от 100

ученици. През същата година училището се сдобива с първия звънец, една камбанка

монтирана на покрива на сградата.

Учителите Христо Ничев, Мария Кимрянова, Стефана Стамова, Велю Ганев –

директор са сред инициаторите за откриването на читалище “Христо Ботев” на 12

март 1927 година. Средствата за него се събират с театрални представления пред

населението. Първата поставена пиеса в читалището е “Руска” от Иван Вазов. В нея

вземат участие ученици и учители от училището.

Учители и ученици в постановки

От 1932 година до 1957 година директор на училището е Иван Т. Малешков.

През май 1938 година за пръв са устроени състезателни игри и упражнения по телесно

възпитание, между учениците на с. Черна гора и с. Омурово.



Трудните години
В своята дългогодишна история училището е затваряло врати за различни

периоди от време, по различни причини:

От 1850 до 1859 година поради “неудобство на турците”.

Поради болести, епидемии, липса на отопление.

През 1928 година поради голямото земетресение на 14 април.

Училищната сграда е сериозно засегната.

През годините на войните. “1944 година – пет години от обявяването на

ВСВ, стопанската криза се задълбочава, учениците напълно обосяха,

80% ходят в студ, кал и лед на училище с дървени налъми”

Поради голямото наводнение през 1951 година. “На 24 срещу 25 август

1951 година с. Черна гора е сполетяно от голямо природно бедствие.

Източната част на училището е съборена, нивото на водата е 40 см.,

пострадва голяма част от училищната документация  и архиви”.

Години на упорит труд

Учебната 1945/1946 година е първата след войните, през която учебната година

протича нормално, без да се затваря училището и без да са квартирували наши

или чужди войски в него.

През учебната 1957/1958 година за пръв път към училището се създава

малцинствена паралелка, с учител на класа Иванка Иванова Видева.

През годините броят на обучаваните е достигал 396 ученици.

В годините на тоталитарния режим в България се извършват редица промени в

образователната система, въведени  и в училището в с. Черна гора.

С изключителни заслуги са дългогодишните директори: Неделчо Колев

Дешков директор от 1957 до 1986 година и Николина Георгиева Дочева –

директор от 1986 до 2009 година.



1979г.-първа копка на училището

През есента на 1978 година се разваля до основи старата сграда на училището.

Строежът на новата започва през пролетта на 1979 година и завършва през 1986

година. Новата сграда е съвременна, просторна и слънчева.

Те заслужават да ги помним



Първите учители

Димитър Матевски, Костадин Димитров, Никола Михалов, Иван Кайряков, Иван
Петров, Никола Василев, Кънчо Петков, Стефан Кожухаров, Цочо Бошнаков, Бона
Ташева.

                        Дългогодишни учители

Радка Шишева, Танка Александрова, Димитрина Дончева, Видка Боева, Никола
Петров, Иванка Оцетарова, Цвятко Цветков, Дора Ташева.

Дългогодишни директори

Иван Малешков- 1932-1957 година
Неделчо Дешков – 1957-1986 година
Николина Дочева – 1986-2009 година

                                          В миналото

             1968г.-отриване на                 1973г.- 24 май                        1975г.-хор при
                 учебната година     училището

1984г.-учители от            Среща с Н. Хайтов 1973г.-откриване на
училището учебната година


