


Започнало като килийно 
и с първи учители 

свещеници, учебното 
дело в Осиковица 
преминало през 

взаимоучителната 
метода и първите 

специално подготвени 
даскали, а после 

продължило по пътя на 
модерното образование.



XVIII век - килийно училище
Според историческите извори годината 1825 

бележи началото на  учебното дело в 
Осиковица.  То се е извършвало в дома на 

поп Драган, свещеник в селото.



Успехът на осиковското училище винаги се е дължал  на 
високо подготвените  учители, от една страна, и на 

подкрепата на местното население и неговите 
първенци, от друга. Те не жалели ни пари, ни време 

за неговото пребъдване. 
Показателно е, че осиковчани на три пъти са влагали 

средства и труд за построяването на училище – веднъж 
през 1834 г., след това през 1881 г., а накрая и през 

годините на Втората световна война – 1945 г 

Училището в Осиковица е преживяло 
славни възходи. За дълги периоди от 
време то е било най-уважаваното и 

предпочитано в района. 



ПЪРВАТА СГРАДА НА СВЕТСКОТО      
УЧИЛИЩЕ Е В ЦЪРКОВНИЯ ДВОР

Първият светски учител в 
Осиковица е Даскал Йото. 

По-късно поради 
желанието на много деца 
от съседните селища  да 
посещават училището в 

Осиковица се налага да се 
построи по-голяма сграда.



1849 г.

През 1849 г. вторият светски учител Георги Антонов 
въвел взаимоучителния метод. Училището се 

прочува в целия район и идват ученици от 
Ботевград, Правец, Ябланица, Джурово, Брусен, 

Лопян, Голям извор и други близки и далечни села.



1884 г.

През 1884 г. 

отваря врати 
новопостроеното 
училище – голяма 

двуетажна сграда с   
10 класни стаи, голям 

салон с театрална 
сцена – най-голямото 

и най-красивото 
училище в околията.



Свидетелства на ученици от 
1888/89година







1927г.

През 1927 г. е създадено физкултурно 
дружество, което развива активна  

дейност сред младежите. 

Няколко години по-късно е                  
създаден и учителски духов оркестър, 

който е съществувал 10 години. 





ТРАПЕЗАРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО-1936г.



На 14.10.1945г. е открита сегашната сграда на училището 
от тогавашния кмет Недко Гергинов и 

средищния директор Йордан Даскалов



24 май 1977г. - най-тържественият ден в живота на 
училището!

Честване на 150 години родно училище



На своя 150-годишен юбилей училището е 
наградено с висока награда -

орден "Кирил и Методий“- първа степен 





Популяризиране 
на идеи

и постижения
Училището редовно поддържа 
своя страница в интернет

ДНЕС

mailto:oulkar@abv.bg


Днес при нас се обучават само ученици от ромски произход. Но въпреки това училището 
развива богата и разнообразна дейност, съобразена с възможностите и желанията на 

децата. Работи се по проекти и национални програми, а учениците участват в общински, 
национални и международни прояви.



Обучението и множеството извънкласни занимания 

значително разширяват кръгозора и общата култура                

на нашите ученици. 


