Багатий урожай здобутків
Написав Administrator

Дорогі друзі, учні, батьки, колеги! Сьогодні ми підводимо підсумки навчального року, що
минув. Врожай здобутків - багатий, як ніколи. Нашу гімназію відзначено як переможця
Всеукраїнської громадської акції "Флагман сучасної освіти України". Міністерство освіти і
науки України у рамках програми "Освіта XXI століття" визначило рейтинг найкращих
шкіл Черкащини, де наша гімназія на другій позиції. Ми перемогли у міському етапі
Всеукраїнського конкурсу моделей шкіл майбутнього. Гімназія вкотре стала
переможницею міських предметних олімпіад, набравши рекордну кількість призових
місць. Троє гімназистів стали призерами і переможцями обласних олімпіад, здобувши 5
призових місць: Ю.Громило (географія, укр.мова), А.Кочетков (географія, хімія), І.Баля
(англ.мова).
Шестеро гімназистів - переможці та призери міського кон-курсу-захисту учнівських
науково-дослідницьких робіт МАН, четверо - переможці і призери обласного етапу,
К.Потапова -призерка всеукраїнського етапу.
Вчителі С.В.Громило та Т.П.Павленко - відповідно переможниця і призерка міського
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конкурсу "Вчитель року".
Семеро учнів - призери і переможці міського етапу міжнародного конкурсу ім.П.Яцика,
А.Мельник - переможниця обласного етапу.
Вагомими були результати обласних предметних Інтернет-олімпіад. 50 учнів - призери
Всеукраїнського інтерактивного природничого кокурсу "Колосок".
Десятикласниця К.Брик виборола II місце у нацыона етапі Всеукраїнському
молодіжному конкурсі "Новітній інтелект України", організований Міжнародним
благодійним фондом "Україна - 3000"; практичний психолог О.В.Головко-призерка
обласного етапу.
Старшокласники М.Цоко-та, С.Гусятинська, М.Овечко взяли учаксть у Національному
етапі міжнародного конкурсу Іпіеі І5ЕР "Іпіеі-Еко Україна".
Стипендії міського голови удостоєні Ю.Громило, Д.Негода, А.Кочетков.
Безпечна л/еЬ-країна Оп-ляндія за програмою МісгозоЙ "Партнерство в навчанні",
відчинила свої горизонти для вчителів та учнів гімназії; щомісяця кілька десятків
гімназистів стають переможцями вікторини.!!!!!!!
Наша газета "Дзвоник", якій щойно виповнилося 15 років, у грудні 2009 року на V
Всеукраїнській виставці газетних видань молоді "Молодіжний акцент" визнана
найкращою шкільною газетою України, а у травні 2010 року стала переможницею XIII
Національного конкурсу шкільних газет України в номінації "Краща друкована газета".
Народний дитячий колектив вокальний ансамбль "Зернятко" - переможець творчого
огляду-конкурсу "Грайлива веселка". Спортивна збірна гімназії посіла перше місце у
спартакіаді школярів міста. Соціально-психологічний театр "Аміго" знову здобув І місце в
міському фестивалі.
У травні відбувся парад гімназійних зірок, де більше третини всіх учнів отримали
сертифікати "Діамантової", "Золотої", "Срібної" зірок за академічні досягнення, спортивні
успіхи, творчі здобутки та активну участь у ГДО"Сенаторець". Кожен п'ятий гімназист
має високий рівень навчальних досягнень. Звання "Учень року - 2010" присвоєно Ю.
громило, М.Цокоті, А.Кочеткову, І.Балі, К.Потагювій, К.Брик, М.Овечку, А.Мельник,
С.Гусятинській. "Класами року" стали колективи 6-А і 10-го класів.
Протягом року гімназія отримувала методичну допомогу від Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України. Ми відчували підтримку Головного управління
освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, обкому профспілок працівників освіти
Черкащини, Обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників,
міськвиконкому, міського відділу освіти, міського методичного кабінету, Ради голів
профкомів працівників освіти.
Цілий рік нас підтримували батьки. За період навчання проведено більше 20
батьківських уроків. За рахунок спонсорських коштів поліпшено матеріально-технічну
базу гімназії. Хочеться подякувати всім за співпрацю, особливий внесок у розвиток
гімназії зробили голова ради гімназії І.Ф.Івоненко і голова піклувальної ради О.А.Негода,
а також родини учнів: 11-А: Бабкіних, Гуроми; 11-Б: Подзігун, Литовченків; 10 кл.:
Єфіменків, Коломійців, Хорошко;
9-А: Харченків, Некрасових; 9-Б: Демченків, Куруз, Ткаченків, Сімонових; 8-А:
Глазунових, Галактіонових; 8-Б: Гончаренків, Мороз; 7 кл.: Бердників, Кононових,
Мартиненків;
6-А: Редчиць, Линник, Руденків, Гримовських, Кривенків; 5-А: Панченків, Мигути,
Швець, Овчаронків; .
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5-Б: Григоренків, Криворот; 3-А: Пустовіт, Вовченків, Ярмак, Диких, Івоненків,
Бодрових, Іванових;
2-Б: Бойків, Верічевих, Дядик, Котляр, Матірних, Проценків, Радченків, Чорнобривців;
1-Б: Галєвих, Чорнобривців, Стригун, Нікітченків, Титаренків; 4-А,4-Б,3-Б,2-А,1-А:всіх.
Незабаром учні 11-х класів візьмуть участь у незалежному зовнішньому оцінюванні.
Бажаю, щоб результати були успішними і сприяли вступу до вищих навчальних закладів.
Учням 9-го і 11-х класів зичу успішної державної підсумкової атестації. Випускникам здійснення мрій!
Колегам дякую за творчу співпрацю. Усім бажаю гарного літнього відпочинку, зміцнення
здоров'я, сонячних днів, приємних вражень. Щасти!

О. О. Дзевульська, Заслужений працівник освіти України, директор гімназії
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