учебна 2008/2009
Новини

19 януари 2009 година
Учиниците от 11д клас взеха участие в кампанията на Европейския съюз,
свързана с борбата с тютюнопушенето. С материалите, изпратени от
европейската комисия в Брюксел беше проведено занятие под надслов "За
живот без тютюнев дим". Изпратена е снимка от занятието на сайта на
кампанията
www.help-eu.com.
Класен ръководител: Красимира Иванова

14 декември 2008 година
Джуниър Ачийвмънт - България проведе състезание на два етапа за
предприемачески способности на учениците. Първи етап се проведе online, като трябваше да се разреши казуса: "С какво бихме увеличили
водните ресурси на планетата?" - продукти и методи за тяхното
популяризиране. Участниците се регистрираха в сайта на програмата и
изпратиха своите решения. От град Стара Загора беше допуснат до втори
етап само ученик от ПГВМ - Борис Станимиров Бонев - 12а клас.
Придружен от ръководителя си г-жа Радичева той взе участие в
разрешаване на казус, свързан с енергийните ресурси на планетата.
Състезанието се проведе в град София, в Британския културен център и
под негова егида. Този тип състезание се провежда за първи път в
България.
На участниците е даден сертификат, който ще им бъде от полза при
кандидатстване за работа.

04 декември 2008 година
Проведе се викторина на тема "100 години независима България" с участие
на ученици от 9,10,11 и класове и жури за оценяване в състав - г-жа Румяна
Лазарова, г-жа Екатерина Русева и г-жа Юрукова.
Учениците от класираните отбори получиха грамоти и книги за успешно
представяне.
29 ноември 2008 година
Родителска среща от 10:30 часа в сградата на ПГВМ "Иван П. Павлов" Стара Загора
07 ноември 2008 година
В "Музея на земята и хората" - град София е връчена грамота на Екатерина
Русева - преподавател по история и цивилизация. Тя участва с презентация
на тема: "140 години от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа" за
учителска разработка в организираната от Национален клуб "Родолюбие",
XVI национален учеически конкурс "Нашият свят - поле за духовна
надпревара между народите" . Принос за разработката има и Божидар
Иванов, ученик от 10 Б клас на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора.
27 септември 2008 година
Национална ученическа спортна Олимпиада "Глобул старт" - 2008 год.
Представител в сборния отбор на град Стара Загора е Ивелина Кертикова,
ученичка от 9 В клас на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора,
подготвена от Делка Господинова - учител по физическо възпитание и
спорт. След оспорвана надпревара нашата състезателка се класира както
следва: 50 м - II-ро място, 300 м - III-то място и скок на дължина от място IV-то място. В крайното класиране - 9-то място за страната.

02.10.2009 година
Икономическата мисия в София при Посолството на Франция в България и
Министерството на земеделието и храните организираха пътуване до
Париж, Франция за участие в Европейска среща на ученици от
професионални гимназии в Берси с представители на европейските
институции.
Със Заповед № РД 09-513 от 25.08.2008 година на Министерството на
земеделието и храните бяха комндировани 30 ученика от България. От
Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" Стара Загора, учениците които участваха в срещата са: Росен Йорданов
Иванов - 12б клас, Марин Петров Стоев - 12б клас, Мария Атанасова
Христова - 12д клас, Дамян Дончев Димитров - 12в клас и Стефка Милкова
Гечева
12г
клас.

15 септември 2008 година
Началото на 2008/2009 учебна година започна точно в 09.00 часа сутринта,
едновремнно с всички училища в страната под звуците на националния
химн и с вдигането на знамето на България. Лошото време и
преваляващият дъжд не попречиха на доброто настроение на учениците и
гостите на гимназията да участват в тържеството и весело да прекрачат
прага на училището след първия учебен звънец.

