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Ось і минув ще один навчальний рік. Яким він був для вчителів та учнів? Непростим.
Дистанційне навчання внесло свої корективи в освітній процес, але педагоги та
школярі швидко адаптувалися до змін і прибавили до скарбнички перемог низку
нових здобутків. Високі досягнення з усіх предметів у 2020-2021 навчальному році
здобули Анастасія Величко, Мирослава Міщенко (4 кл.); Оксана Луневич, Карина
Золотоверх, Анна Андреєва; Марина Савенко, Вікторія Сагло, Дарина Федоренко (6
кл.); Вікторія Андреєва (7 кл.); Владислав Сененко (9 кл.); Ростислав Дронько (11
кл.).   Вагомі результати виборов загін «Патріот»: 1-ші місця в обласному та
Всеукраїнському етапах експедиції учнівської та студентської молоді «Моя
Батьківщина – Україна» (робота «Душу – Богові, життя – Україні»), керівники Т.В.
Десятник, Ю.І. Пирогова. Другі місця цього ж конкурсу в області посіли загони
«Берегиня» (робота «Клепачівська скіфія», керівники Л.В. Гроза, В.Г.Сичова);
«Оберіг» (робота «Історія міняється, а свята та традиції залишаються», керівники
Н.В.Крутій, С.І.Скребець); «Краєзнавець» (робота «Творчий проєкт: екологічні
стежки», керівники М.С.Нечипоренко, Л.П.Голуб). «Геолог» (робота «Глина –
корисна копалина місцевого значення», керівники Ю.А.Галушка, О.М.Дацій).   
Пишаємося відмінними знаннями англійської мови випускника 9 класу Владислава
Сененка (учитель С.І.Скребець). Учень став фіналістом «Програми обміну майбутніх
лідерів» (FLEX), яка адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної
освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). Також Владислав посів ІІІ місце в
обласному етапі Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської
творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!» (учитель
О.В.Босікова).
 
Друге місце в образотворчо-мистецькому конкурсі дитячої та юнацької ілюстрації
«Мальована казка», присвяченого 100-річчю від дня народження В.К. Малика,
виборола учениця 6 класу Дарина Федоренко.
 
Перемогу у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «День Гідності та Свободи» здобув
учень 8 класу Едуард Рудь.
 
Дипломами І ступеня були нагороджені учні 8 класу Оксана Чупир, Сніжана
Нечипоренко, Володимир Калашник, Едуард Рудь за участь у Всеукраїнському
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онлайн-конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу».
 
Участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Державотворчі
процеси в Україні через віки у ХХІ столітті» брав одинадцятикласник Ростислав
Дронько. 
 
Активними учасниками олімпіад в онлайн режимі були учні початкової школи.
Дипломи І ступеня здобули першокласники: Азарій Дядечко, Анна Коршак, Поліна
Кундзіна, Дмитро Слинько (учитель В.Б. Сліпич); учні 2 класу Костянтин Яременко,
Владислава Діденко (учитель Л.П. Голуб); 3 класу Марія Федоренко, Владислав
Глушко, Словяна Проценко (учитель Т.М. Щербак); 4 класу Анастасія Величко
(учитель С.І. Скребець).
 
ІІІ місце в міській спортивно-розважальній програмі «Тато, мама, я – спортивна
сім’я» виборола родина учениці 4 класу Анастасії Величко.
 
Педагогічний колектив приклав максимум зусиль, щоб шкільне життя було
комфортне усім дітям, щоб кожен відчув вагомість своєї праці й здобув перемогу у
конкурсі, навчанні чи над собою. 
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