25 ноември 2013г.

ПМГ х уцчфчщх сфавуо
ч тур х чзрфюцчтхфуо забавуо!
Ита сч отфавуасуч трафчцчч,
всчцрч уора в ухго чтат сч атбчцчч.
103 гофчуч въруовх порорява,
гчтуазчята уч учрога ух остарява!

Последни изяви:
Четвърти
национален
турнир
на
младите
математици в гр. Созопол – 8.09. – 15.09. 2013 г.

Единадесетокласникът
Петър
Пламенов
Скорчелиев в отбор с ученици от Плевен и Пловдив зае
трето място.
XVIII-то издание на Международното състезание
„Йон Барбу - Дан Барбилиан”, гр. Кълъраш – Румъния
 Учениците от ПМГ участват за пети път с 8
участници.
 Двама ученици получават златни медали -Габриел
Юлиянов Костадинов 9а и Петър Пламенов
Скорчелиев от 11а клас.
 Отборът на ПМГ зае второ място.
VII Есенен математически турнир
 Петима ученици от ПМГ се включиха в турнира в
гр. Варна.
 Петър Пламенов Скорчелиев зае
четвърто
място.
VI
Национално
състезание
за
ключови
компетентности по природни науки
 Състезанието се проведе в гр. Плевен.
 Нели Стоянова и Галена Минчева от 10в клас
участваха след победата си в областния кръг.
 Състезанието е отборно. Отборите се образуват
на случаен принцип.
 Отборът на Галена зае второ място, за което
участниците получиха сребърни медали и
възможност за едногодишен безплатен абонамент
за списания към Съюза на биолозите.
Областен
литературен
българина” – 2013 г.

конкурс

„Духът

на

 Две първи места: Иван Красимиров Савов от 11а
клас за поезия и Росина Илиева Георгиева от 9а
клас за разказ.
 Второ място на Йордан Атанасов Цавков от 12г
клас за разказ.
 Трето място за есе на Димо Красимиров Савов от
7. клас.

Празнични настроения
Празник е! Звънецът бие за сто и трети път, за да
събере жадните за знания гимназисти. Учениците
продължават да изпълват училището с живот, тъй безгрижен
и щастлив. В коридорите продължава да звучи този
многогласен екот, запазил се толкова години, но изпълнен с
нови и нови гласове. Учениците продължават да участват в
олимпиади и състезания и да печелят награди. С всяка
изминала година гимназията продължава да обогатява
своята история и престиж, които ученици и учители градят с
общи усилия.
Нашето училище процъфтява!
Кристина
… И с любов ни дарява. Със спомена за онази първа ученическа

обич, красива и незабравима.
Дарява ни със знание. Всъщност не толкова със знание, колкото с
мъдрост, която ни сочи един по-верен път. Дава ни крила, които ни
карат да мислим, че можем всичко, вследствие на което падаме, ала
после все по-силно да се устремяваме към върха…
Но най-вече ни дава едно достойно минало, дето ни прави
различни, красиви, цветни хора; старо време, което ще ни подпира в
настоящето; крепка хармония, толкова дълго ненарушавана…
То ни дарява всичко. Може би не училище, а втори дом трябва да
бъде наричано… И все пак като че ли не е късно. Даже е и малко рано.
Рано, защото то ще живее още стотици години; рано, защото, макар и
„училище”, то има какво още да „учи”; рано, защото у нас, с нас то вечно
ще бъде младо!
Честит празник, Мое младо, вечно, тъй обично училище!
Росина
Звънецът бие. Учители поздрави и радост разменят. Децата
се радват. Листата червени като балеринки падат. Вятърът нежно
ги разнася и с танцовата мелодия им помага. Дъжд закапва.
Слънце усмивка показва. Накрая дъгата решително разкрива,
къде малкото съкровище лежи.
Празник е и това ясно си личи!
Милица

ПМГ „Св. Климент Охридски” днес:
 421 ученици
 17 паралелки
 профили - 2 природо-математически и 1 технологичен
 38 учители
Участие в проекти:
 20 форми по проект”Успех”
 8 форми по НП “С грижа за всеки ученик”

Обновената сграда на
ПМГ „Св. Климент Охридски”
Саниране на сградата на училището и на
физкултурния салон, ремонт на покривите по проект
„Енергийна ефективност” на община Силистра и
25 ноември 2013г.
РО Й 5
Европейския Бсъюз
на стойност 677 000 лв.
 Използвани са около 16 000 лв. от бюджета и от
СНУ за обновяване на санитарните помещения във
физкултурния салон (4 000 лв.), за ПВЦ дограма в
портиерната
и врата към сутерена (2 400 лв.), за
измазване на врати, парапети по коридори, за
освежаване на ламперията на музейната сбирка и
пейките в двора (1500 лв.), за окабеляване на кабинетите,
за видеонаблюдения и телефони (2 800 лв.), за
изграждане на бюфет в сутерена (1200 лв.) и др.
подобрения.


