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В летописната книга на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с.
Сърнево, община Раднево, започната през 1907 г., е посочено, че то е започнало
да съществува, като килийно училище от 1842 г.
Според справка, направена в Държавен архив, гр. Стара Загора, то
съществува от 1830 г. и това се приема за година на основаването му.
Промени във вида и
името на училището
Около 1870 г. е построено
първото здание, но през 1877 г. е
било опожарено от турците.
До 1885 г. то е било само
начално, а от същата година е
била открита прогимназия, но не
е съществувала повече от 2 г. В
един период от около 20 години
ту се е закривала, ту се е
откривала отново. Отначало
училището се е помещавало в
Училището на един етаж 1921 г.
църковния двор в частни сламени къщи.
През 1907 г. прогимназията е преместена в общинския хамбар, като е
съществувала непрекъснато – само с I клас или само с I и II клас, а през 1921 г.
целият хамбар е приспособен за училище.
На 30.09.1924 г. инспекцията слива първоначалното училище и
прогимназията под едно управление под името Народно основно училище.
През 1930 г. се увеличават паралелките от ІІ отделение и училището наема
читалищни стаи за класни. През 1932 г. се отваря вечерно зимно училище за
мъже. На 19.05.1935 г. се изменя администрацията – общинска и училищна.
Няколко селища образуват една централна община, която се управлява от
назначен от МВР кмет с висше образование. Той става и председател на
училищното настоятелство, на което се отнемат правата да назначава и уволнява
учители, за да се спрат рушветите. Едно от училищата, обикновено в
централната община или което е пълно развита, става средищно. Директорът на
това училище е средищен директор. На 11.09.1935 г. училището се определя за
средищно.

Вече е построен и ІІІ етаж 1966 г.

Учениците от ІІ отделение 1932/1933 уч. г.

От 1937 г. училището почва да съществува самостоятелно, тъй като с.
Сърнево се отделя в самостоятелна община. На 03.02.1939 г. се продават
общински дворни места, за да се съберат пари за пристройка и надстройка на
училището. На 05.02.1940 г. се полага основният камък за новата пристройка и
надстройка, а на 20.01.1941 г. се освещава новата сграда. Използвана е за кратко
време, поради преминаването на наши и германски войници през селото.
Сградата е била заета 1-2 месеца. На 29.10.1942 г. окончателно е приета новата
училищна сграда. През 1955 г. се построява училищната ограда и физкултурна
площадка.
От 1930 г. до 1961 г.
обучението в училището е било
от I до VII клас. От 1961 г. е
Осмокласно основно училище с
обучение на ученици от I до
VIII клас. За първи път е
открита занималня. Тогава се
отваря
и
несамостоятелна
вечерна
прогимназия
за
повишаване на образованието в
V и VІІ клас. През 1962 г. се
създава
общежитие
към
училището, което се помещава
24.05.1981 г. манифестация в центъра на селото
на ІІ етаж на читалището.
от ученици от VІІІ клас

След 1963 г. е Народно основно училище „Кирил и Методий”. През
учебната 1968/1969 година Сърневското осмокласно училище е обявено за

базово на МНП. От ноември 1973 г. започва да функционира ученически стол. В
началото на учебната 1977/1978 г., училището минава на целодневно обучение –
полуинтернат. От 1982 г. започва обучение на 6-годишни деца в първи клас.
През 1987 г. след 10 г. целодневно обучение средният курс ІV-VІІІ клас се
връща на полудневно обучение.
През
1989
г.
училището се преименува
на
ОУ
„Кирил
и
Методий”, а три години
по-късно на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий”.
През
1993
г.
началният курс минава на
полудневно обучение.
Съвременната
училищна сграда е строена
на няколко етапа. През
1921 г. целият хамбар бил
преустроен за училище на
Проект „HELP – за живот без тютюн!” с ученици от VІ клас 2009 г. един етаж. От 1938 г. до
1941 г. се прави пристройка
и надстройка – втори етаж. През 1965 г. – 1966 г. се прави още една надстройка.
Сградата става триетажна. През 1988 г. непосредствено до нея от изток започва
изграждането на физкултурен салон със стол, което приключва през 1998 г.
Директори на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Сърнево
През годините са работели следните директори:
- Господин Тенев
1923 – 1927 г.
- Иван Динев
1927 – 1935 уч. г.
- Трифон Козаров
1935 – 1941 г.
- Иван Динев Кисьов
1941 – 1944 г.
- Слави Динев Славов
1944 – 1946 г.
- Жеко Ангелов Ганчев
1946 – 1948 г.
- Иван Динев Кисьов
1948 – 1950 г.
- Кольо Генов Малчев
1950 – 1952 г.
- Господин Йорданов Желев 1952 – 1954 г.
- Вълчо Тодоров
1954 – 1967 г.
- Георги Малчев Пенев
1967 – 1988 г., със специалност български
език и литература;
- Дина Косева Иванова
1988 – 1991 г., със специалност начална
училищна педагогика;
- Теньо Иванов Тенев
1991 – 2000 г., със специалност физика и
математика;

- Йорданка Стоянова Йорданова 2000 – 2003 г., със специалност начална
училищна педагогика
- Ени Любенова Стоянова
2003 – до момента (2012 г.), със
специалност начална училищна педагогика
По-дългогодишни директори на училището са били: Иван Динев Кисьов – 13
години, Вълчо Тодоров Вълчев – 13 години, Георги Малчев Пенев – 21 години,
Теньо Иванов Тенев – 9 години.
Учители на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Сърнево допринесли за
успехите и развитието на училището
Не е известно кой е бил първият учител и по каква методика е работил.
Първият местен учител е бил Марко Турлаков, родом от с. Сърнево. Той е и
първият летописец на училището, като е бил един от най-образованите учители в
това училище. Учителствува от 1891 г. до 1907 г. Напущайки учителската професия,
той прави редица проучвания, използва спомените и разказите на стари хора и ни
оставя кратка историческа справка за сърневското училище. За съжаление сега
училището разполага с копие само на една страница от оригинала и препис от неговите записки.
Вторият местен учител със средно образование е бил Стойно Колев, назначен
през 1922 г. Трети учител, назначен от с. Сърнево през 1924 г., е бил Боню Вълков, а
следващият от 1931 г. е Иван Динев, по-късно станал директор. На 23.05.1943 г. е
тържественото откриване в училището на паметната плоча на загиналия за родината
на 13.03.1913 г. при Одрин подпоручик Боню Вълков Петров – бивш учител.

