Результативність участі учнів у предметних олімпіад із базових
предметів, інтелектуальних конкурсах у 2017/2018 навчальному році
Цього року свої здібності в І етапі предметних олімпіадах, конкурсів
і турнірів випробовували 330 школярів (44% від загальної кількості
учнівського контингенту). Переможців – 134: І місця посіли 18, ІІ місця – 54,
ІІІ місця – 62 учнів.
30 учнів узяли участь в олімпіадах та конкурсах міського рівня, 8 із них
посіли призові місця (на 3 менше, ніж у минулому році):
Назва
Олімпіада з української
мови та літератури
Олімпіада з англійської
мови
Олімпіада з біології
Олімпіада з географії
Олімпіада з хіміі
Міжнародний мовнолітературний конкурс ім.
Т.Г.Шевченка
Міжнародний конкурс з
укр. мови ім. П.Яцика

Прізвище, імя переможця
Єрьомичева Олена (11 клас) – ІІІ місце
Кандиба Катеринна (11 клас) – ІІІ місце

Учитель
Левченко С.В.,
Сушко В.В.

Муравйов Геннадій (8-А клас) –ІІ місце

Коденець І.В.

Чеботарьова Анжела (9-А клас) – ІІІ місце
Сидоренко Олександра (8-Б клас) – ІІІ місце
Регушенко Марина (9-Б клас) – ІІІ місце
Павлючек Дар’я (7-А клас) – ІІ місце,
Муравйов Геннадій (8-А клас) – ІІ місце

Яблуновська О.В.
Шевченко С.Г.
Кириченко В.М.
Цимбаревич Г.М.
Жулєва Л.В.

Строганов Нікіта (4-А клас) - І місце

Сотнікова В.Р.

Традиційно учні закладу впродовж навчального року активно брали участь у
наступних конкурсах:
Назва турніру, конкурсу
Всеукраїнський конкурс «Левеня» (фізика)
Всеукраїнський конкурс «Кенгуру» (математика)

Кількість
учасників
17
Осінній 64
Весняний 43

Міжнародний конкурс «Гринвіч»
Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок»

66
Осінній 81
Весняний 38

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

56

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Пазл»

65

Кількість призерів
та зайняте місце
учасника від закладу
5-добре
2 відмінно,
29 добре;
6 відмінно,
38 добре
золотий 9,
срібний 10
бронзовий 3
26 золотий,
60 срібний,
13 золотий,
16 срібний
2(І), 2(ІІ),
5(ІІІ),шкільний - 7
5(ІІІ)

З метою морального та матеріального стимулювання обдарованих учнів у закладі
стало традицією визначити кращих учнів року. «Учнем року-2018» обрано Строганова

Нікіту (4-А клас), відмінника навчання, переможця ІІ етапу Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика, активіста школи (класний керівник Сотнікова В.Р.).

