Ваня Иванова Павлова е родена в гр. Първомай.
Семейно положение – семейна с две деца.
Образование и квалификация – Завършила Висш музикално-педагогически
институт в гр. Пловдив през 1983 год. със специалност Музикална педагогика,
учител по музика с Второ ПКС, завършила едногодишна специализация към
АМТИ гр. Пловдив – „Музикална педагогика – Музикален театър в училище“
/1990год./.
Професионален опит – 36 год., от които от 1983 г. 1 год. и половина в ЕСПУ
„Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай. От 1984 г. работи в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий“ гр. Първомай.
Богат опит в проекти: „Тур дьо Първомай“, „Марко Поло“ , с фондация „Земята
източник на доходи“ – проект „Пепеляшка“, Фондация „Амалипе“ - „Фолклор
на етносите – работа в мултиетническа среда“, „Децата на Първомай – равен
старт за всички“ , Проект „Успех“.
Награди:
1.Номинирана за званието “Учител на годината 2007“ на Съюза на Българските
Учители в направление изкуства и спорт.
2.Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна цялостна
професионална трудова дейност в системата на народната просвета.
3.Покана на държавен прием от Президента на Република България Георги
Първанов по повод Деня на Българската просвета и култура и на славянската
писменост – 24.05.2007 г
4.Грамоти за личен принос и особени заслуги в областта на обучението по
изкуства от РИО гр. Пловдив /2004 г./ и за успешно представяне в празниците
на българската култура в гр. Пловдив /2004 г./

5.Грамоти за висок професионализъм, заслуги и принос в развитието на
образованието в община Първомай от Председателя на ОбС и Кмета на община
Първомай /2005 г., 2007 г., 2011 г./
6. Грамоти за висок професионализъм, резултати на ученици на републикански
и международни състезания и принос в развитие на образованието в гр.
Първомай /2016 г., 2019 г./
7. Носител на златни, сребърни и бронзови медали от състезанията по дартс от
II и III спартакиада на учителите в Албена през 2006 г. и 2007 г.
8.Грамоти, купи и медали от състезанията по Приложно колоездене /от 2008 г.
до 2019г./

