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SUKCESY UCZNIÓW
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie gimnazjum przy XIII Liceum
Ogólnokształcącym odnieśli wiele sukcesów startując w licznych zawodach
i konkursach przedmiotowych oraz w olimpiadach dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych:
a) Olimpiady Przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
- XXXVIII Olimpiada Geograficzna:
tytuł finalisty – Michał Szkibiel
b) Ogólnopolskie olimpiady dla gimnazjalistów:
- VII Olimpiada Matematyczna:12 tytułów laureata i 7 tytułów finalisty
etapu centralnego,
- VI Olimpiada Informatyczna: 8 tytułów laureata i 1 tytuł finalisty (ind.)
(etap centralny)
1 tytuł laureata i 4 tytuły finalisty (zesp.)
c) Tytuły laureatów (L) i finalistów (F) wojewódzkich konkursów
przedmiotowych:
konkurs j. polskiego
konkurs matematyczny
konkurs fizyczny
konkurs chemiczny
konkurs geograficzny
konkurs historyczny
konkurs biologiczny
konkurs j. angielskiego
konkurs j. niemieckiego

-

2L i 2F
12 L i 2 F
4L i 6F
7L
4L i 2F
1L i 6F
5L i 2F
4L i 1F
2L i 2F

Zdobycie przez uczniów w sumie 41 tytułów laureata i 23 tytułów finalisty
wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zapewniło naszej szkole, po raz trzynasty
z rzędu, pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim.

d) Największe sukcesy w innych konkursach:
15 tytułów laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Szczecińskie Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej
KANGUR MATEMATYCZNY’2012 (w okręgu szczecińskim):
- miejsca: I, III, VI, VIII - IX w kat. uczniów klas I gimnazjum,
- miejsca: I, IV - VI i X w kat. uczniów klas II gimnazjum
- miejsca: II – III i V - XII w kat. uczniów klas III gimnazjum,
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2 tytuły laureata w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
1768 – 1864.”
e) Stypendia naukowe:
Za liczne osiągnięcia naukowe w ubiegłym roku szkolnym 75. naszych
uczniów otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin.
Ponadto uczeń Michał Szkibiel otrzymał Stypendium Ministra
Edukacji Narodowej
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