На крилах успіху шлях до зірок

15 травня 2019 року в Кременчуцькому міському палаці культури традиційно
на урочистій церемонії «Гордість коледжу-2019» відбулося нагородження кращих
студентів, учнів, викладачів, які зробили вагомий внесок у історію нашого закладу,
нашої країни, у наше майбутнє.
У 2004 році з легкої руки та мудрої ідеї нашого директора Гальченка Івана
Васильовича розпочалася історія сьогоднішнього свята – свята віншування
майстерності, інтелекту й творчості, яке мало назву «Педагогічні обжинки», потім
«Гордість училища», а нині – «Гордість коледжу».
З кожним роком наші вихованці збагачують скарбницю успіхів і перемог
Кременчуцького педагогічного коледжу та ліцею «Політ», докладаючи чимало
зусиль. Переможці нагороджуються в 6 номінаціях: «Флагман освіти», «Золотий
олімп», «Науковий олімп», «Спортивний олімп», «Зорецвіт талантів», «Крок до
успіху».
У залі палацу культури зібралася вся наша родина: ерудована еліта закладу, яка
славиться навчальними досягненнями та заглиблюється в таємниці наук та
досліджень, наші чемпіони, що мають гарну фізичну підготовку та завойовують
призи й медалі на спортивних змаганнях, талановита юнь, яка дарує свою творчість,
своє мистецтво вдячним глядачам.
Цього року 80 учнів ліцею «Політ» здобули призові місця в обласних
олімпіадах та 14 із них стали переможцями та призерами всеукраїнського етапу, 6
призових місць маємо в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук України, 20 студентів здобули перемоги в регіональних
олімпіадах та інтелектуальних і мистецьких конкурсах обласного та всеукраїнського
рівнів.
У серпні 2019 року на Міжнародній олімпіаді з програмування в столиці
Азербайджану Баку нашу країну представлятиме команда, яка на 100% складається
із вихованців ліцею «Політ»! Це чотири учні Мельника Валентина Івановича, які
стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з інформатики й успішно пройшли
відбори на престижні світові змагання кращих програмістів.
Більше 200 номінантів нагороджені пам’ятними та подарунковими
сертифікатами, учні ліцею – премією Полтавської обласної ради в розмірі: за І місце
– 1100 гривень, за ІІ місце – 900 гривень, за ІІІ місце – 800 гривень, студенти та
викладачі – премію Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка.
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