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- Обласний фестиваль-конкурс "Шевченко в моєму серці"
Кухнюк Тетяна (9Б клас)
І місце
Прокоф'єва Юлія (8А клас) ІІ місце

Номінація "Власні вірші "
Мельник Дарина (7В клас) ІІ місце
Боровик Юлія (7А клас)
ІІІ місце.
- Міський конкурс "Юні знавці математики"
Моргуненко Микола 4Г клас
ІІ місце
- Міський етап конкурсу "Безсметриний подвиг українського народу"
Номінація «Кращий твір» - жанр «оповідання»
Мудрова Ярослава
10У клас
ІІІ місце
Також відзначено роботу Кіма Владислава, учня 10У класу
- Міський конкурс "Таланти багатодітної родини"
Хіміч Софія (4-В клас) ІІ місце в номінації "Вокал".
- Міський та обласний етапи конкурсу «Моя улюблена поезія Василя
Симоненка» в рамках проекту «Зоря Симоненка зійшла над Черкащиною»
Коновальчук Ярослав (7Ф клас) І місце
- Міський дебатний турнір "Черкаси - 2011"
Молодша ліга:
І місце - СШ №17, кращий спікер Старченко Влада

Англомовна ліга:
І місце - СШ №17, кращий спікер Дроботенко Ольга
- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»
Міський етап
Крапива Мирослава (10А) відзначена робота в номінації «Література»
- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
Міський етап
Кухнюк Тетяна (9Б) ІІІ місце (вч. Корчова Валентина Олександрівна)
- Другий обласний фольклорний фестиваль-конкурс вертепів та колядок
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"Щедрий вечір, добрий вечір, мати-Україно!"
Бутовська Анастасія (9В клас) І місце у номінації "Вокал".
- ХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Міський етап
Прокопчук Богдана (4Г) ІІ місце (вч. Когутницька Г.К.)
Білошицька Оксана (11М) ІІ місце (вч. Палій Л.І.)
Корніцька Катерина (3В) Подяка
Міхель Анна (5Д) Подяка
- Міський конкурс читців, присвячений 130 річниці з дня народження О.Блока
Воронов Віталій (11Б) Диплом (вч. Щукіна І.Ю.)
- Змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 1998 р. н.
Команда школи І місце
- Змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 1999 р. н.
Команда школи ІІ місце
- Змагання з баскетболу серед дівчат
команда школи ІV місце
- Міська спартакіада школярів 2010-2011 н. р. з л/а триборства серед юнаків
Таран Максим (7Ф) ІІІ місце
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