






























ПрезПрез 1981 1981 годинагодина ее откритоткрит допълнителендопълнителен учебенучебен
корпускорпус заза изгражданетоизграждането,, нана койтокойто помагатпомагат многомного
родителиродители сс доброволендоброволен трудтруд..



ПрезПрез 1993 1993 годинагодина училищетоучилището приемаприема заза свойсвой
патронпатрон иметоимето нана народниянародния будителбудител дд--рр ПетърПетър БеронБерон..

""КаквотоКаквото правишправиш, , правиправи гого добредобре ии мислимисли заза бъдещетобъдещето!"!"
дд--рр ПетърПетър БеронБерон



НаНа 15.09. 1999 15.09. 1999 годинагодина протойерейпротойерей НиколайНиколай отслужваотслужва
водосветводосвет заза здравездраве ии успехуспех нана ученициученици, , родителиродители ии
учителиучители. . 



ПрезПрез 2005 2005 годинагодина ее откритоткрит първиятпървият компютъренкомпютърен кабинеткабинет
попо i i ––класклас, , аа презпрез 2006 2006 годинагодина ии вторивтори. . ПрезПрез 2010/2011 2010/2011 
годинагодина ии дватадвата кабинетакабинета саса изцялоизцяло обновениобновени..



ПрезПрез 2006 2006 –– 2007 2007 годинагодина ее извършенизвършен цялостенцялостен ремонтремонт
нана всичкивсички учебниучебни корпусикорпуси, , големияголемия физкултуренфизкултурен салонсалон ии ее
създаденасъздадена достъпнадостъпна архитектурнаархитектурна средасреда. . УчилищетоУчилището
придобивапридобива своясвоя новнов европейскиевропейски видвид..



ПрезПрез 2006 2006 годинагодина ее създаденасъздадена ии емблематаемблемата нана
училищетоучилището, , коятокоято попо--къснокъсно ее включенавключена катокато частчаст отот
училищнатаучилищната униформауниформа..



ПрезПрез 2009 2009 годинагодина саса въведенивъведени ученическиученически униформиуниформи, , 
коитокоито саса символсимвол нана училищетоучилището, , знакзнак заза принадлежностпринадлежност
къмкъм училищнатаучилищната общностобщност..



ПрезПрез 2011 2011 годинагодина ее създаденасъздадена уебуеб страницастраница нана училищетоучилището..
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Иван
Николов

Вълов

Директор
от 1962 год. 
до 1975 год.



Венета
Василева

Директор
от 1975 год. 
до 1988 год.



Елена Борисова

Директор
от 1988 год.
до 1998 год.



Теменужка
Савова-Манчева

Директор
от 1998 год.
до 2003 год.

Възпитаничка на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана. 
В момента Държавен инспектор в МОМН.



Татяна Петрова

Директор
от 2005 год.
до 2009 год.

В момента Началник РИО Монтана.



Мариана
Тодорова Калеева

Директор
от 2010 год.
до днес.







Днес в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ –
Монтана се обучават 483 ученика от 33 
преподавателя.







1 март



Лазаровден



ЕНЬОВДЕН









24 май



АктивниАктивни вв общественияобществения животживот

Ден на розовата фланелка

1 декември - Ден срещу СПИН
8 ноември -професионален празник

на българските полицаи

9 Май
Ден на ученическо

самоуправление
1 март

3 март Национален празник
на Република България





ПОЧИТАТЕЛИПОЧИТАТЕЛИ НАНА СПОРТАСПОРТА



Най-добър нападател за 2011 г. във волейбола при
ученически спортни игри ЦветелинЦветелин ПламеновПламенов.
Най-добър нападател за 2012 г. във волейбола на
републиканско първенство ИвелинИвелин ИлияновИлиянов. 



2011 2011 гг. . 
Волейбол момчета

V – VІІ клас: 
І място на общинско първенство;
І място зонално първенство;
І място областно първенство;
VІІ място републиканско
първенство.

Волейбол момичета
V – VІІІ клас:

І място общинско първенство

СпортниСпортни отличияотличия 2009 г.
Баскетбол (момичета):
І място общинско първенство;
ІІ място областно първенство.
Лека атлетика (момчета):
І място общинско първенство;
І място областно първенство;
ІІ място зонално първенство.

И много други…




