
Рік Назва заходу Результа-

тивність 

2010-2011 

Відбірковий етап обласного інтелектуального турніру 

“Що? Де? Коли?” серед шкіл м. Жмеринки 
І місце 

Міський виступ екологічних агітбригад “Ми за чисте 

місто” 
І місце 

  

Військово-патріотична спортивна гра “Зарниця” І місце 

Міський фестиваль “Перлина Жмеринки” І місце 

Огляд-конкурс на найкращу квіткову ділянку “Парад 

квітів біля школи” 
І місце 

Кубок управління освіти з волейболу І місце 

Міський фестиваль дитячої творчості “Веселковий 

дивограй” 
Лауреати 

Конкурс плакатів “Молодь за майбутнє без СНІДу”  І місце 

Конкурс фотографій “Я обираю здоров’я” в рамках 

обласного етапу IV Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу “Молодь обирає здоров’я!” 

ІІІ місце 

Стендовий конкурс-захист учнівських проектів 

“Здоров’я – капітал вашого майбутнього” 
І місце 

Обласний етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної 

виставки “Новорічна композиція” 
ІІІ місце 

Участь у міських та зональних змаганнях з футболу та 

IV місце в обласних змаганнях 
І місце 

Міські змагання з настільного тенісу І місце 

Міські змагання з шахів І місце 

2011-2012 

Районний конкурс «Красуня Осінь» ІІ місце 

Міський конкурс «Містер Жмеринка» І місце 

Обласний етап V Міжнародного екологічного 

конкурсу «У кого бджоли – у того й мед» 
І місце 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Обласний фестиваль «Молодь обирає здоровий спосіб 

життя» в категорії фоторобіт 
ІІ місце 

Міський етап Всеукраїнської гри «Зірниця» 

 
ІІ місце 

Міський фестиваль агітбригад «Молодь обирає 

здоров’я” 
І місце 

Обласний конкурс малюнків «Безпека та мир» ІІ місце 

Міські змагання з настільного тенісу ІІ місце 

Міські змагання «Старти надій ІІ місце 

Міські змагання «Козацький гарт» ІІ місце 

Міські Спортивні ігри школярів з легкої атлетики І місце 

Міські змагання з футболу на Кубок міського голови ІІ місце 



З. В. Трахтенберга 

Міськрайонний конкурс КВК «Завітаємо до 

Жмеринки» 
І місце 

2012-2013 

Міський конкурс екологічних агітбригад ІІ місце 

Міський конкурс фоторобіт І місце 

Обласна науково-практична конференції «За здоровий 

спосіб життя» І місце 

ІІ місце 

Обласний конкурс «Юний дослідник» ІІІ місце 

ІІ місце 

Міський конкурс художніх робіт, фотографій, 

малюнків «Молоде обличчя України» 

І місце 

І місце 

І місце 

Місьий конкурс плакатів « Молодь за здоровий спосіб 

життя 

 

І місце 

Обласний фестиваль « Молодь обирає здоров’я» в 

конкурсі плакатів « Молодь за здоровий спосіб 

життя»  

ІІ місце 

 

 

Міський виступ агітбригад ДЮП І місце 

 

Районний етап  фестивалю дружин юних пожежників, 

що проходив в рамках XІХ Всеукраїнського 

фестивалю ДЮП 

ІІІ місце 

 

 

Міський фестиваль дитячої творчості “Веселковий 

дивограй” 
ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

Міські змагання з футболу 

 

ІІІ місце 

Міські змагання з баскетболу ІІІ місце 

Міські змагання з волейболу хлопці 

                                                 дівчата 

І місце 

ІІ місце 

Міські змагання з настільного тенісу ІІ місце 

Міські змагання «Старти надій ІІ місце 

Міські змагання «Козацький гарт» ІІ місце 

Міські Спортивні ігри школярів з легкої атлетики І місце 

Міські змагання з футболу на Кубок міського голови 

Е.І. Крайніка 
І місце 

 

 
 


