


А вий, златна българска младеж, 
бъдещето на своя народ, изучавайте 

великите народополезни дела...
Стою Шишков



Устовското  училище!
В метоха към църквата “Св. Никола” възниква 

първото килийно училище в нашия край, след това 
прераства в първото класно училище.



Водосвет 
при откриване на Устовската 

прогимназия-1914 г.



Старата училищна сграда повече не е в 
състояние да приюти увеличаващия се ежегодно 
брой  на учениците, което налага през 1937 год. 

да започне строителството на нова.

На 12.ІV.1940 год. построената 
нова сграда е открита.



Училището е носител на ордени 
“Кирил и Методий” ІІ-ра и ІІІ-та степен.

През 1965 г. училището приема сегашното си 
име “Стою Шишков”.



През 1963 г. и 1982 г. към старата 
училищна  сграда се пристрояват нови 

учебни корпуси



Димитър Д. Македонски

(1844-1912 г.) 

От 1865 г. е учител в 
Устово. 

Димо Даскалът-роден в                         
с.Давидково, около 1828г.–
един от първите учители в 

Устово

Първите учители



Илия Бялковски

(1847-1922 г.).

Учител в Устово, съратник на 
Левски

Илия Тошев – главен учител 
в Устовското училище, 

основател на революционната 
организация



Атанас Шапарданов –

учител в Устово през 1900 –
1901 г., председател на 

революционния комитет на 
ВМРО

Христо 
Попконстантинов -

(1858-1899 г.)

помощник учител в 
Устовското училище.



Васил Аврамов
(1835-1907 г.)

Активен поборник за просветно 
и национално пробуждане на 

българщината в Устово и 
Среднородопския край

Стою Шишков
(1865-1937 г.)

Учител и директор на 
новото трикласно училище 
в Устово. Виден родоповед, 
книжовник и общественик.



1924 г. – Празнува се 100 год. от създаване на Рибния 
буквар.

1925 г. – Училищната трапезария се подпомага с 
приходи от театрални представления.

1926 г. – За първи път се чества Христо Ботев.
1928 г. – Празнува се деня на народните будители.

Антон Янакиев

Димитър Софкаров
1924 г. – Държи реч на тържеството по случай 1000 

год. от Симеоновата епоха.
1929 г. – Държи сказка “Любен Каравелов – поет, 

писател и революционер”

Директорите



1931 г. – Организира училищно тържество, посветено на 
60 години от рождението на Антон Страшимиров.

1934 г. – Организира манифестация за Деня на 
народните будители.

1936 г. – Организира първото в Устово факелно шествие 
по случай Деня на детето.

1939 г. – Завършва строителството на новата  
училищна сграда.

Георги Попанастасов
1930 - 42 г.

1930 г. – Виден просветен деец и 
общественик, депутат. Открива 
девическо професионално училище. 
Участва в подготовката и издигането 
на паметника на връх Средногорец.



Атанас Илчевски

Основател на първия духов оркестър, първия 
училищен хор и първия художествен ансамбъл (хор 

и оркестър).

1942 – 43 г.

Шина Шукерова - Камишева
1944 – 46 г.



Кирко Хаджихристев
1947 – 48 г. и 1952 – 56 г. 

Обогатява учебната база в Устовската районна 
прогимназия. Блестящ оратор и педагог, кмет на 

Устово.
Дафин Дафов

1950 - 51 г. 

Дечо Хаджидиев
1951 - 56 г.



Ангел Пенчев

Въвежда в училището руската униформа.

Бона 
Хаджидиева

1957 – 62 г. 

и 1963 – 64 г. 

1962 г. – Тържествено се отбелязва 100 год. от      
създаване на училище “Кирил и Методий”. Директорката    

е наградена от Министерството на просветата 

с орден за трудово отличие.

1956 – 57 г.



Стайко Базелков
1962 – 1963 г.

Започва строителство на две пристройки към 
училището. Оборудва кабинет по трудово обучение.

Славчо Добрев
1964 – 1965 г.

Открива се новата училищна пристройка. Сформират 
се две групи в полудневна детска градина към 

училището. Организира се пансион за 
70 ученика. Открит е зъболекарски кабинет. 

Оборудва се единствения в Смолянско физкултурен 
салон.



Щоно
Хаджимитев

1965 – 1973 г.

Въвежда се кабинетната система. Асфалтира се 
двора на училището. Прави се шкарпата под 
двора. Открива се малкия физкултурен салон. 

Обновява се учителската стая.



Георги 
Вулджев
1973 – 1975 г.

Сключва се договор между ІV ОУ и ЗКЕ “Комуна”. 
Пуска се парното отопление. Създават се два 

фанфарни оркестъра.



Създават се пионерски завод към ЗКЕ “Комуна” и 
помощно стопанство към училището. Избрано е първото 
училищно настоятелство. Продължава строителството на 

най-новите пристройки към училището. Открита е 
пионерска гора – 1300 г. България. Открита е 

мемориална къща-музей с ученици-екскурзоводи.

Ана Маргаритова
1975 г. – 1982 г.



Цветана Дариткова
1982 г. – 1985 г.



• Постъпва първият випуск на ЕСПУ в 
училището (9 клас).  

• За първа година се приемат шестгодишни 
първокласници.

• Открива се нова пристройка с модерно 
оборудвани кабинети, голям физкултурен 
салон и ученически стол. 

• Отбелязва се 70 год. от рождението на поета 
Кирил Маджаров.

• Празнува се 40 год. от победата над 
фашизма.

• Започва честването на 120 год. от  
рождението на Стою Шишков с изложба, 
теоретична конференция и концерт. 



Райчо Кокудев
от 1985 г. до днес

1987г. – Цялостно освежаване на 
интериора в училището

1992г Честване 130 години от 
създаването на първото класно 
училище в Средните родопи – 1987г.

1992г. – Изграждане на нова 
архитектурна среда за паметника на 
Стою Шишков в двора на училището

1992г. – Изграждане на нова спортна 
площадка в двора на училището

1992г. – Препокриване покрива на 
спортната зала

1992г. – Издадена е книга за историята 
на училището – “Просветното дело в 
Устово”



2006г. – Обзаведена е компютърна зала

2006г. – Подменена е дограмата с алуминиева, измазана
и боядисана е фасадата на училището 
2008г. – Подмяна на водонагревателните котли за 
отоплителната инсталация с нови.

2009г. – Обзаведена е втора компютърна зала в 
училището.

2010г. – Модернизиране на учителската стая с 
компютърни работни места с интернет-връзка.

2011г. – Основен ремонт на сервизни помещения.

2012г. – Изграждане на модерна зала за извънкласни 
дейности.



Райчо Кокудев с учители



В клас



През 1970 г. е сформиран първият 
фанфарен оркестър, балетен състав, 

ученически хор, инструментални състави, 
битова група.

Ученически хор – 1979 г.Ученически хор – 1971 г.



Училището днес



Откриване на учебна година





Ключът на знанието !



Така да върви годината-с благословия!





1-ви ноември-Ден на народните будители! 





В класната стая



Стефко Цоньовски IIа кл.- III място в 
математическо състезание Европейско кенгуру



В компютърните зали



В час по домашен бит и техника



Във физкултурната зала 





На фестивал в гр.Чорлу Турция 2010 г



На Езерата-пленер на тема: 

”Моят роден край”



Национална викторина Да запазим децата на 
пътя 2011г.-5 място

София



Заедно с Ресурсен център Смолян 2011 г.



Научи се да караш ски! 
Пампорово 2012 г.



Турнир по народна топка за 
Купа “Стою Шишков” 

2012г.



Проект “Успех” 2012 г.

Клуб “Моят роден край-моята гордост”



Клуб “Музикална чуднотека”



Клуб “Млад скаут”



Клуб “Аз и природата”



Клуб 
“Млад огнеборец”



Клуб “Бъдеще”



Коледна трапеза за Дом за възрастни 
хора в с.Фатово



Празници



Празници



Празници



Празници



Коледа



3-ти март



Вокална група с ръководител 
Соня Цветкова



Майсторско колоездене



Крос 2012





“Бяло училище” с Таня Милкотева



С Валя Балканска и Георги Янев

Европейски ден на солидарността 
между поколенията





Европейски ден на солидарността 
между поколенията



Европейски ден на солидарността 

между поколенията



Празник на здравето





Празник на здравето- наградени   
за рисунка на асфалт



Състезание “Активни, здрави, силни”



Ревю



Гост от Техникума по туризъм-
Фламбиране на плодове

Еко дреха



Мажоретки от 4 кл в нашето училище



Гости от ЦДГ “Радост” приготвят 
здравословна храна



Малките плодчета рецитират



Спортът е здраве!



“Не” на наркотиците!



Кулинарна изложба-Здравословно и вкусно!





Крос 2010г







Новогодишно тържество







Празникът на буквите-вече сме грамотни!





Колко са красиви!





Габрово Габрово

Етъра Пловдив

ЕКСКУРЗИИ



Околчица

Перперикон

Сопот



Бачковски манастир

На Дунава

Чудните мостове

Белоградчик



Велико Търново

Пещерата “Бачо Киро”



В часовете по изобразително изкуство



Мериам Делибрахъмова

Миглена Бакърджиева



Нели Хронева

Васил Караиванов

Соня Синадинова

Петър Шергов

Републикански конкурс “Правата на детето”, 

гр.Търново



“Светът е оцелял, защото се е смял”

4-то място Тодор Койчев2-ро място Васил Караиванов

5-то място Сияна Мандова Христо Ковачев 6 място



Сияна Мандова Христо Райдовски

Първо специално място в Областен конкурс
“Полковник Серафимов-освободителят на Родопите”-



Детски европейски форум за правата на 
децата Търново 2011 6а



IV Национален конкурс за изкуства
“Дъга от таланти” Пловдив, 2011 г.

Милка Кокудева-преподавател по изобразително изкуство



Конкурс “Балканската война 
1912-13г. – война освободителна”

Асен БратановТодор Койчев



Факелно шествие в навечерието на 24 май





Върви, народе, възродени!



24 май - концерт



Учителю, на тебе почит и възхвала!
На тебе празничен красив букет,
затуй, че днес по светлата пътека бяла
следовници вървят напред безчет!



Учителю!
На теб са ти останали длъжници 
поетите на всички времена, 
догаряли са твоите зеници 
на другите дарили светлина. 
Затуй наместо паметник гранитен 
ти в спомените наши си изгрял 
и всеки помни по един учител
из стръмното ръката му подал .



ОУ”Стою Шишков” 
гр.Смолян

2012Г.


