Активна професійна діяльність педагогів у значній мірі сприяла ефективній
роботі з обдарованими дітьми. Так у 2012/13 н.р. в нашому закладі було 17
переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:
 Антонова Інна, 9-В клас – І місце з географії (Мартенсен О.О.)
ІІІ місце з історії (вч. Шестопалова )
ІІІ місце з хімії (вч. Ципіна Г.В.)
ІІІ місце з біології (вч. Гайдученко М.
 Ендо Джордж, 8-А клас – ІІ місце з математики (вч. Мостова С.І.)
ІІ місце з російської філології (вч. Титаренко О.С.
 Куничак Владислав, 6-Б клас – І місце з математики (вч. Клімакіна О.В.)
 Єфименко Олексій, 11-А клас – І місце з інформаційних технологій
(на базі МНВК) (Щербак О.В. та Клименко В.М.)
ІІ місце з фізичного виховання (вч. Соколов О.В.)
 Білоброва Катерина, 11-А клас – І місце з фізичного виховання(вч.
Петренко Н.В.)
 Антонов Костянтин, 8-В клас – ІІІ місце з фізики (вч. Тінькова Л.М.,
Хоружа Ю.О.)
 Храмцова Ольга, 11-А клас – ІІІ місце з основ психології(вч. Волковська О.І.)
Двоє учнів стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад:
 Білоброва К. посіла ІІІ місце з фізичного виховання,
 Єфименко О. – І місце з інформаційних технологій і став учасником
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Взагалі в міських предметних олімпіадах взяли участь 30 учнів, що більше,
ніж у минулому навчальному році. Добрі результати показали учні:
 Михайліченко І. та Водяник К., 7-В клас (4 місце з хімії),
 Ендо Д., 8-А клас (4 місце з інформатики),
 Торба Я., 9-А клас (4 місце з технічної праці),
 Кривуля Анастасія, 8-В клас (4 місце з географії, 4 місце з історії),
 Бенько Б., 10-А клас (5 місце з англійської мови).
З усіх предметів наші учні увійшли в десятку кращих.

За нашими підрахунками більше, ніж половина учнів школи приймали за
минулий навчальний рік участь у різноманітних конкурсах: міських, обласних,
республіканських, а їх було біля 85.
Так, у республіканському математичному конкурсі «Кенгуру» взяли
участь 58 учнів у І турі та 84 – у ІІ турі. У І турі Чухран Іван (4-В клас, вч.
Калєнська Л.В.) та Куничак Владислав (6-Б клас, вч. Клімакіна О.В.)
продемонстрували відмінні результати. 11 учнів (19%) отримали сертифікати з
добрими показниками. Результати ІІ туру поки не підведені.
У фізичному конкурсі «Левеня» - 9 учнів.
У природничому конкурсі «Колосок» прийняли участь 157 учнів, що в
два рази більше, ніж у минулому навчальному році.
Більшість учнів школи взяла участь у Всеукраїнських предметних конкурсах,
які потребували фінансових витрат з боку школярів:
 з англійської мови «Грінвич» - взяли участь 30 учнів, з них отримали 5
золотих, 3 срібних та 3 бронзових дипломів;
 з німецької мови «Орлятко» - взяли участь 7 учнів, з них отримали 1
бронзовий диплом;
 з російської філології «Русский медвежонок – языкознание для
всех» - взяли участь 66 учнів;
 з інформатики «Бобреня» - взяли участь 3 учні, які продемонстрували
високий результат;
 олімпіада «Олімпус» – з математики – 75 учнів, з української мови – 14
учнів, з української літератури – 3 учні, з англійської мови – 29 учнів;
 природничий конкурс «Геліантус» - 60 учнів, з них отримали дипломи ІІ
ступеня 3 учні, ІІІ ступеня – 31 учень та продемонстрували добрі знання з
фізики, хімії, біології, географії.
У конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика цього року
призерами стали ІІ місце – Ткаченко Єлизавета, 3-В клас (вчитель Соколова Н.О.),
ІІІ місце – Ткачова Олександра, 7-Б клас (вчитель Старікова Г.М.). У ІІІ
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім..
Т.Шевченка учениця 7-Б класу Ткачова Олександра посіла також ІІІ місце.
У міському етапі конкурсу «Молодь тестує якість» учениця 10-А класу
Кулакова Катерина продемонструвала добрі знання і підготовку. Учениця 10-А
класу активно працювала над роботою для Малої академії наук і в області в
захисті роботи посіла 4 місце (вч. фізики Тінькова Л.М., вч. біології Гайдученко
М.А.)
У міському математичному конкурсі ім. О.І. Завгороднього, який
проводиться серед учнів початкових класів І місце посів Луговий Олександр, 5-В
клас (вчитель Гриньова Л.А.). У математичному конкурсі імені Антипова
учень 6-Б класу Куничак Владислав посів І місце в заочному турі, а учень 7-В
класу Ломонос Владислав – ІІ місце в очному етапі. Учениці 10-х класів Кулакова

К., Дякова А., Смірнова М. вибороли перемогу у Всеукраїнському конкурсі
«Енергетичеий герой».
Продемонстрували свої творчі здібності в інших конкурсах:
Всеукраїнський конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» Крохмаль Андрій, 5-Б клас, І місце;
Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір» – Жувака Анна, 6-Б
клас– ІІ місце в області;
Всеукраїнський конкурс новорічних та різдвяних композицій «Замість ялинки
букет» – Тимінська Анастасія, 7-Б клас, Захарова Діана, 5-А клас, Молодцова
Тетяна, 5-Б клас – ІІ місце (керівник Алієва О.І.);
Обласна виставка-конкурс сучасної м’якої іграшки «Дитячі улюбленці» –
Шульц Анастасія, 6-В клас – І місце (керівник Алієва О.І.);
Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», номінація
«Відеоролік» – Сємєйко Євгенія, 10-Б клас – ІІ місце в обласному етапі;
“Чудовий світ орігамі” - Лазарєва Катерина, ІІ місце (керівник Улбабян Т.Б.);
“Зимові фантазії” - Жувака Анна, Жувака Єлизавета, 6-Б клас – І місце в
міському етапі, ІІ місце в обласному етапі (керівник Улбабян Т.Б.);
Обласна виставка-конкурс декоративно ужиткового та образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край» – Маначенко Анастасія, 5-В клас – ІІІ місце
в області (керівник Улбабян Т.Б.), Прокопенко Катерина, 8-А клас, Шевченко
Марина, 8-В клас – ІІ місце в місті (керівник Алієва О.І.);
«Діти – майбутнє України» – Робоча Анастасія, 6-А клас – ІІІ місце в області
(керівник Алієва О.І.).
Яскравими були командні виступи учнів нашої школи:
 Міські збори-змагання юних пожежних-рятувальників - ІІ місце в загальному
заліку;
 Спортивні змагання «Ми – за здоровий спосіб життя» імені О.Білоуса;
 Міські змагання з плавання серед школярів – ІІ місце (керівник Соколов О.В.);
 Міські змагання з настольного тенісу серед школярів – ІІІ місце (керівник
Соколов О.В.);
 Міські змагання з легкої атлетики серед школярів – ІІІ місце (керівник
Соколов О.В., Петренко Н.В.);
 Військово-спортивна гра «Зірниця» – ІІІ місце (керівник Соколов О.В.);
 Міський турнір з інформаційних технологій для молодших школярів
“Компікзнайка” - І місце (керівник Клименко В.М.);
 Міський фестиваль ДЮП – ІІ місце (керівник Пєвнєва Т.В.);
 “Подорож в країну Етики” – І місце (керівник Лєбєдєва І.В.);
 Всеукраїнський конкурс “Птах року” – І місце;
 «Діти – майбутнє України» – переможцем став вокальний колектив
«Зіроньки» (керівник Каменєва М.Ю.);

 Конкурс-фестиваль команд «Юні інспектори руху» – І місце в місті, ІІІ місце в
області (керівник Пєвєва Т.В.).
Це далеко неповний перелік тих конкурсів, акцій, змагань, турнірів, у яких
прийняли участь наші учні.

