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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ
Міжнародний конкурс знавців української

мови ім.Петра Яцика (міський рівень):

2014-2015 н.р. ІІІ місце Алієва Ф. 9 кл.

2015-2016 н.р. ІІІ місце Скорик Т. 7 кл.,

ІІІ місце Баранець Є. 8 кл.

2016-2017 н.р. ІІІ місце Цигульська Д. 7 кл.

Творчі конкурси:

2015-2016 н.р. ІІІ місце Міжнародний мовно-
літературний конкурс серед учнівської та студентської 
молоді ім.Т.Г.Шевченка Баранець Є. 8 кл.

2018-2019 н.р. І місце Міський конкурс творів «Мова

кожного неповторна і - своя» Менкаль М. 9-А кл.





СПІВПРАЦЯ З НМЦ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ 

ЩОДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА)

Семінари на базі навчального закладу:

2013-2014 н.р. для керівників м/о вчителів

міста гуманітарного циклу “Активізація

пізнавальної діяльності учнів шляхом

використання ІКТ”

2017-2018 н.р. для слухачів курсів МОІППО,

вчителів української  та російської мов міста“Позакласна

робота з філологічних дисциплін у

полікультурному середовищі навчального

закладу”

2018-2019 н.р. для слухачів курсів МОІППО,

вчителів української  та російської мов міста педагогічний

хаб “Педагогічне партнерство як один із факторів ефективної

взаємодії учасників освтнього процесу НУШ”



НАГОРОДИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 Диплом – участь у  Третій виставці презентації «Інноватика в 

сучасній освіті» (18-20 жовтня 2011 року);

 Диплом - участь у Третій міжнародній виставці «Сучасні заклади 
освіти-2012» (1-3 березня 2012 року );

 Диплом  та срібна медаль - участь у Четвертій  виставці-презентації 
«Інноватика в сучасній освіті»(16-18 жовтня 2012 року);

 Диплом та срібна медаль  -участь у Четвертій міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти-2013»(28 лютого-2 березня 2013 року );

 Диплом Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук  
України за результатами конкурсу-огляду, присвоєно звання «Школа 
сприяння сталому розвитку» (2015 р.);

 Участь у Всеукраїнському конкурсі “Науковці та освітяни” номінація 
“Флагман освіти”(  2016р.). Школу внесено у довідкове та наукове 
видання «Науковці та освітяни України»;

 Школу нагороджено відзнакою управління освіти Миколаївської 
міської ради як соціально-активний заклад  (2018 р.).




