МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Училищен вестник – година XIII
Брой -1
Вестникът се издава от клуб „Млад журналист” с подкрепата на проект“ Твоят час“.
Брошура, посветена на Празника на училището.

Професионализъм
Гордост
Съревнование
Скъпи ученици и колеги,
Уважаеми родители,

Съпричастност

На 14 декември отбелязваме деня на нашия патрон – Никола Пушкаров.
Честването на този светъл празник и навършването на 58 години от основаването на училището ни са повод за
равносметка, повод за нови търсения, планове и мечти.
Посрещаме празника с много придобивки, следствие на неуморния ни труд и редица спечелени проекти.
Учебният процес е модернизиран, използваме интерактивни методи на обучение, в които учениците са не просто
обучаеми , а и наши партньори. Работим с нова техника и оборудване в учебните практики по всички професии в
нашето училище – техник растениевъд, икономист, техник на селскостопанска техника, офис мениджър, готвач,
организатор на туристическа агентска дейност. Провеждаме практики в чужбина.
Променят се технологиите, променяме се и ние, за да бъдем адекватни на 21-то столетие и да отговаряме на
потребностите на учениците и обществото.
Благодарение на упорития труд, който полагаме, постигаме все по-високи резултати от зрелостните и
квалификационните изпити. Зрелостниците ни продължават обучението си в различни университети, други се
реализират по придобитата професия.
Гордея се с успехите на нашите възпитаници, които ни нареждат сред най-добрите учебни заведения в района. Те ни
правят достойни за светлата личност на нашия патрон, големия български учен, революционер и общественик – Никола
Пушкаров.
Никола Пушкаров е роден на 14.12.1874г. в гр.Пирдоп. Участва в Илинденско – Преображенското въстание. Редактор е
на организационния бюлетин „Свобода или смърт“. Посвещава се аграрната наука. Той е родоначалник на
почвознанието у нас. Създава първата почвена карта на България.
Прекланяме се пред делото му!
И нека неговата любов към българските традиции и всеотдайността му към науката да ни вдъхновяват за още по –
високи постижения в учението, творчеството и спорта! От името на педагогическата колегия и училищното
ръководството желая на всички здраве, енергия, и много успехи през настоящата 58- та за училището ни учебна
година! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
инж.агроном Теменуга Тодорова
Директор на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“
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Месец декември стартира с поредица инициативи по повод Патронния
празник на училището. Празничното настроение се усети още в
началото на месеца с украсените класни стаи, фоайета и коридори.
Всички ученици се заеха трескаво да украсяват училищните кабинети.
Компетентно жури ще отличи класовете, проявили най-голямо
въображение. Класът, чийто атрактивен елемент е събрал най- много
гласове на страницата на училището във Фейсбук, ще получи приз
„Избрана от публиката“. За победителите ще разкажем в следващия
брой.
За поредна година учениците от ПГСС „Никола Пушкаров“ не измениха на
традицията да организират благотворителен Коледен базар. С всяка изминала
година той печели все повече съмишленици, които се обединяват в една обща
кауза да помогнат на деца, нуждаещи се от подкрепа, мотивирани от благородната
идея да се включат в инициативата под мотото “Златно сърце”. Събраните
средства, които са в размер на 760 лв., ще бъдат за децата Пеши и Вики от нашия
град.

Във връзка с Международния ден на доброволеца Центърът за работа с
доброволци организира благотворителен бал с маски под мотото
„Подари час“. Много игри и забавления бяха подготвили доброволците
от ЦРД към училището. За активната си работа през годината те бяха
отличени с грамоти "Рицар на добрата воля".
По повод Празника на училището всеки клас ще покаже своето виждане на тема „Гимназията-мое
вдъхновение“. Произведенията ще бъдат представени в училищна изложба в навечерието на празника.
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