Първите
Първото светско училище в Неделино е открито през 1913 година.
Първият учител в Неделино е бил Гр./вероятно Григор/ Нушев.
Първата прогимназия е открита през 1937/8 година.
Първата жена учителка в Неделино е Надежда Везева от Банско/1928г./.
За първи път гимназия е открита в Неделино през 1971/2 година.
Първият завършил средно образование от община Неделино е Младен Зидаров от с.
Изгрев.
Първата жена, завършила средно образование, е Роза Стоянова от с. Изгрев.
Първият ученик, продължил образованието си след осми клас, е Младен Личев.
Първият учител с висше образование от Неделино е Алекси Петров.
Първата жена учителка от Неделино е Снежана Личева /по мъж Вълчева/.
Първият директор на гимназията е Бойчо Бойчев.
Първият местен директор е Розен Карафезиев.
Първият местен директор на гимназията е Румен Чафадаров.
Първият гимназиален випуск е през 1973/4 година.
Първият Министър на образованието, посетил Неделино през 2003 година, е Владимир
Атанасов.
Първата местна жена директор на училище е Вера Балканска.
Първата жена, заела управленска длъжност в училище, е Елза Докторова.
Първият прогимназиален учител в Неделино е Иван Стойков Димитров от с. Вятово,
Русенско.
Първата ученическа столова в Неделино е открита през учебната 1935/6 година.
Първите вечерни курсове за ограмотяване на населението са открити през 1936/7
година.
Първата обществена сграда, специално построена за училище, е открита през 1933/4
година.
За първи път в училището е закупен модем за Интернет през 2002 от Католическа
служба за помощи.
Първото частно училище е било в село Оградна преди 1927 година.
Първият, който е завършил средно образование в Неделино и е придобил научна степен
„доктор“, е Мирослав Михайлов от с. Средец.
Първата европейска медалистка, завършила средно образование в Неделино, е Елица
Ръжева.
Първият училищен вестник „Корени“ излиза през 1999 година.
Първият представител на „Корпуса на мира“ в Неделино е Лора Дороти Кенда.
Първата заведена книга в училищната библиотека и през 1952 година – сб. „Светли
пътеки“, изд. 1947 г., 300 лева.
Първият съвременен компютър в училището е доставен през 1986 г.
Първият реализиран проект от училището е за компютърен кабинет през учебната
2001-2 година.

