учебна 2010/2011
Новини

04 юни 2011 г.
Данчо Георгиев Данев от 10г клас, спечели II-ро място в държавния личен
шампионат по вдигане на тежести, който се проведе в град Асеновград.

През месец май се проведе обучение на Младежкото звено в Сдружение
"Самаряни" на тема "Превенция на ХИВ/СПИН. В рамките на два дни под
формата на забавни интерактивни игри се дискутираха въпроси, като:
Причините и последствията от заболяването,методи за
предпазване,критични ситуации,как да общуваме с хора болни от СПИН.
Доброто ни представяне доведе до покана от Сдр."Самаряни" четирима
наши ученици да отидат на лагер-обучене в Ковачевци заедно с ученици от
цялата страна. Това са: Елена Денчева и Силвия Христова от 9г кл.,Траян
Василев от 9б кл.и Християн Христов от 10г кл.

май 2011 година
Ангелина Димитрова Митева от 9а клас участва в Националния конкурс
„Моята приказка за доброто” с две свои авторски произведения:
стихотворение на тема „Доброто” и разказ, озаглавен „Моята приказка за
доброто”.
Ученичката беше удостоена с поощрителна награда (трета възрастова
група) в раздел „Проза”. Получи грамота и много предметни награди,
осигурени от организаторите на конкурса: Регионална библиотека „Сава
Доброплодни” – Сливен в партньорство с Министерство на културата,
Областна администрация – Сливен, Община Сливен, Ротари клуб –
Сливен.

от 28 февруари до 03 март 2011 г.
в португалската столица Лисабон
Учениците: Станимир Грозев-9а, Християн Иванов-10а и Дария Димова 11а; д-р Камен Ябълкаров - директор на ПГВМ и учителите: Таня
Картулева и Анна Костадинова от професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” - Стара Загора взеха участие в
проекта „Защита на животните в Европа”, финансиран по програма „Учене
през целия живот” на секторната европейска програма „Коменски”.
Домакин на форума е гимназия „Agrupamento de Escolas Basicas do Forte da
Casa” и в него се включиха 36 представители (9 учители и 27 ученици) от
Гърция, Италия, Полша, Португалия, Турция и България в лицето на
ПГВМ „Иван П. Павлов” в Стара Загора и ветеринарната гимназия в
Добрич.
Основните цели на проекта са свързани с насърчаване на хуманно и
отговорно отношение към представителите на животинския свят и
изграждане на активно европейско гражданско общество чрез изследване
на регионални, национални и европейски норми и традиции за защита на
животните.

1 март 2011 година
Ученици от 9а клас (Деница Петева, Аделина Илиева, Йоан Колев, Мартин
Малаков, Жанета Димова, Павлин Терзиев, Нина Вичева и Станислава
Янкова) посетиха дома за деца лишени от родителски грижи "Българка" град Стара Загора и закачиха мартенички на всички деца.
Разбраха, че дори най-малкия жест, прави щастливи самотните деца от
дома.

29 януари 2011 година
Есето на Таня Бончева Кацарова от XI г клас - "Обединени в
многообразието: думи и дела" беше една от петте отличени конкурсни
творби и е наградена с посещение на Европейския парламент в гр. Брюксел
през месец март 2011 година.
Конкурсът е инициатива на депутата в ЕП г-жа Мария Неделчева и се
проведе на 29.01.2011 година в Европейски информационен център - гр.
Хаджидимово, обл. Благоевград.
-----------------------------------------------------------------------------------

Грипна ваканция от 31 януари до 6 февруари 2011 г.

-------------------------------------------------------------------------------------

17 декември 2010 година
В навечерието на Коледа и Нова година по инициатива на учениците от
10а, 11а и 11в класове и със съдействието на д-р Лидия Блажева и г-жа
Екатерина Русева беше организирана дарителска кампания за събиране на
средства за децата от Дома на медикосоциални грижа дом "Майка и дете" град Стара Загора. Със събраната сума бяха закупени учебни помагала
като блокчета за оцветяване, гланцови блокчета, цветни моливи,
пластелини и др., с които да се помогне на децата по-лесно да възприемат
света около тях. С част от средствата учениците закупиха различни
лакомства, разпределени в индивидуални торбички за 50 деца. С помощта
на Дядо Коледа те бяха раздадени на децата от момичетата от 11а клас, д-р
Блажева и г-жа Русева.
Ученичката от 11а Дария Димова дари дрехи за децата.
Часовете прекарани при децата по-голямата част, от които с тежки
увреждания силно впечатлиха класа. Радостта от срещата е взаимна.
Всички си обещаха, че отново ще се срещнат.

1 декември 2009 година
Световен ден за борба срещу СПИН
Дирекция "Опазване на общественото здраве" към РИОКОЗ проведоха
обучение на учениците от 9в клас. Членовете на "Подай ръка" с
ръководител Христинка Златилова, раздадоха нагледни материали,
свързани с борбата със спина. Излъчи се филм по темата. 20 ученици от
гимназията участваха в инициативата на сдружение "Самаряни", наречено
"Флаш Моб" в МОЛ Галерия.

"Моето училище без тютюнев дим"
Учениците от младежко звено "Подай ръка" с ръководител Христинка
Златилова обявиха дните от 15.11.2010г. до 19.11.2010г. за седмица на
"Моето училище без тютюнев дим".
Излъчиха се късометражните филми, разпространявани от Министерството

на народното здраве - "Денят на Яна " и "Пушенето забранено"; проведе се
анкета на тема: "За" или "Против" забраната за пушене на обществени
места. Мнението си дадоха общо 157 ученици, като "За забраната" - 90
ученици и "Против" - 67ученици; "Училищни патрули" записваха
учениците пушещи на забранени места около училището и общежитието.
В инициативата се включиха с желание следните учители: д-р Валентина
Лашева, Вили Радичева, Боряна Филипова, Катя Русева, Радослава Йотова,
Валя Иванова, Петя Радкова и училищния психолог Милен Минев.
Ивелина Пашева изработи табло, показващо тъжната статистика за
тютюнопушенето през последните години.

29 октомври 2010 година
Родителска среща от 13.00 часа

15 септември 2010 г.
В Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" се
откри новата учебна 2010/2011 година с новоприети ученици по
специалност "Ветеринарен техник" с прием след завършен" и "Техниктехнолог по контрола на качеството на храни и напитки" - прием след
седми клас, специалност "Ветеринарен техник" и "Техник-технолог по

контрола на качеството на храни и напитки" - прием след завършено
основно образование. Общо новоприети ученици - 160 от 14 области на
РБългария. В дневна форма на обучение през тази учебна година ще се
обучават 520 ученици, в задочна - 267 и в самостоятелна форма на
обучение 18 ученици.
В 9.00 часа, под звуците на химна, се издигна националният флаг на
РБългария. С мощно "УРА" учениците посрещнаха знамето на училището.
Дванайсетокласниците, за които тази учебна година е последна,
организираха и проведоха тържеството. Директорът на ПГВМ - д-р Камен
Ябълкаров поздрави учениците, учителите и всички присъстващи. Гост на
тържеството беше Областният управител на област Стара Загора г-н
Йордан Николов - бивш възпитаник на училището ни.
Посрещнати с хляб и сол и стръкче здравец, новопостъпилите ученици
прекрачиха за пръв път прага на класната стая, съпроводени от звуците на
любимата на поколения българи песен "Сладкопойна чучулига".
Училището участва във видеоконкурса "Първи учебен ден", организиран
от Майкрософт България и получи грамота.

