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Успехи и постижения:
Учениците от СУ „Иван Вазов“ вземат активно участие в
Международните математически състезания – „Математика без граници“.
и „Европейско кенгуру“, както и в състезанията организирани от СБНУ,
където голям брой ученици достигат финалния кръг. На есенния кръг на
състезанието „Математика без граници“, който се проведе през месец
октомври 2020 г., учениците от първи клас извоюваха 6 златни, 1 сребърен
и 4 бронзови медала.
През 2018 г. на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, ученичка от
VI клас печели грамота за класирането си на 8-мо място.
Всяка година нашите ученици взимат участие в състезания по
английски език и се представят отлично. Учениците от начален етап
активно участват в състезанието „Аз и Европа“ организирано от Съюза на
българските начални учители и показват отлични резултати – над 50%
достигат максималния брой точки.
На организираните от Longman Pearson състезания учениците от 5 до
12 клас постигат високи резултати и се класират на Националните кръгове.
На олимпиадата HIPPO ученик от 7 клас се класира за Националния
кръг, а останалите участници показват висока успеваемост в отделните
възрастови групи.
Над 90% от учениците ни се представят успешно на Държавните
зрелостни изпити, а през годините на Държавните зрелостни изпити по
английски език 100% от зрелостниците се представят успешно - от добри
до отлични резултати.
През 2019 година ученичка от 11 клас печели голямата награда
на Община Бургас от Екологична конференция за ученици и студенти,
която се организира от университета "Проф. д-р Асен Златаров" и катедра
"Екология и опазване на околната среда" в университета.
През месец април 2020 г. в IV-то издание на Екологична
конференция за ученици и студенти, две награди печелят съответно
ученичка от 5 клас, с доклад на тема „Рециклиране на отпадъци“ и една
от специалните награди е за ученичка от 12 клас на тема „Изследване на
PH и съдържание на хумус в почвата".
През месец октомври 2020 г. ученици от IX и X клас се представиха
отлично на провелата се инициатива „Ден на младия учен”,

организирана от Факултета по природни науки на университет "Проф. д-р
Асен Златаров" в Бургас. Направени бяха интересни демонстрации на
химични реакции и лабораторни анализи на храни и води, наблюдение на
пясъци, лишеи, мъхове, пера от птици под дигитален микроскоп.
Учениците участваха във викторина и спечелиха много награди.

