OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

1. Konkursy przedmiotowe:
a) na szczeblu powiatu:
Nazwa konkursu
Osiągnięcia uczniów
Konkurs plastyczny „Nie wypalaj
I miejsce
traw”
Odblaskowa szkoła -konkurs plast.
organizowany przez Gazetę
----------Krakowską
Międzygminny Konkurs Wiedzy o ----------Krajach Anglosaskich w Zabawie
Konkurs plastyczny – „ Moje ulubione
wyróżnienie
miejsce „
b) na szczeblu gminnym:

Gminny Konkurs Matematyczny

III Gminny Konkurs Recytatorski

II Gminny Konkurs Ortograficzny

I miejsce w kategorii uczniów
klas IV i Mistrz Tabliczki
Mnożenia
II miejsce w kategorii klas V
II miejsce w kategorii klas VI

I miejsce w kategorii klas
młodszych
III miejsce i wyróżnienie
w kategorii klas starszych
II miejsce w kategorii klas
młodszych
Wyróżnienie kategorii klas
starszych

VIII
Gminny
Konkurs
Języka I miejsce w kl. VI
Angielskiego w Łętowicach
II miejsce w kl. IV
Gminny Konkurs Plastyczno -Językowy
I miejsce i II miejsce
w Wierzchosławicach
Konkurs plast. organizowany przez
Stowarzyszenie Castor na ilustrację do wyróżnienia
Baśni braci Grimm
Konkurs plast. „Kiedy dzwonię po
III miejsce i 5 wyróżnień
straż pożarną”

Konkurs recytatorski „Piękno
człowieka i wszechświata malowane
słowem”.
Konkurs plast.”Jak bóbr nad stawem
zamieszkał”
Gminny konkurs plast. jęz.ang. dla
klas młodszych
Festiwal
Piosenki
Przedszkolnej
„Kolorowa Jesień”
„Bajkowy Świat Origami”

nagroda za udział

II miejsce
I miejsce
drugich

w kategorii klas

I miejsce
I miejsce

2. Konkursy sportowe:
a) na szczeblu powiatu:
Nazwa konkursu /zawodów/
Półfinał
Powiatowych
Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Piłce siatkowej
chłopców i dziewcząt
Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Piłce siatkowej dziewcząt
Półfinał
Powiatowych
Igrzysk
Młodzieży
Szkolnej
w
tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców
VII i VIII Memoriał im. W. Kocąba
w piłce nożnej
XII Turniej Piłki Siatkowej Szkół
Podstawowych w Woli Rzędzińskiejdziewczyny

Osiągnięcia uczniów
I miejsce dziewczyny
VI miejsce chłopcy
wicemistrzostwo
tarnowskiego

powiatu

udział
III miejsce w VII memoriale,
VIII miejsce w VIII
I i III miejsce

b) na szczeblu gminnym:
Nazwa konkursu /zawodów/
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w halowej piłce nożnej
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w tenisie stołowym dziewcząt
i chłopców
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w siatkówce dziewcząt i chłopców
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców

Osiągnięcia uczniów
III miejsce
I
miejsce, II i III miejsce
dziewczęta
IV miejsce chłopcy
I miejsce chłopcy i dziewczyny
I miejsce - dziewczęta,
II miejsce - chłopcy

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej I miejsce - dziewczęta
w czwórboju lekkoatletycznym
I miejsce - chłopcy

3. Udział w akcjach, projektach, programach:
a) na szczeblu ogólnopolskim:


Udział w programie e-Twinning. Realizacja projektu „ Bridging the gap between cultures"
wspólnie z uczniami ze szkoły podstawowej z Turcji.



Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Pogoda z językiem angielskim" realizowaną
wspólnie ze szkołą podstawową z Francji.



Udział w projekcie „Lepsza Szkoła” – badanie poziomu wiadomości i umiejętności
z matematyki w klasach IV, V i VI.



Realizacja projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. W ramach
tego projektu wszyscy uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w pięciodniowych zajęciach
terenowych w Pienińskim Parku Narodowym. Koszt uczestnictwa uczniów w projekcie
sfinansowany był ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.



Udział w Programie Śpiewająca Polska.



Udział w akcjach charytatywnych:


rozprowadzanie cegiełek w ramach akcji „Szkoło Pomóż i Ty”,



udział w akcji „Góra Grosza”.



Udział w II edycji akcji „Po pierwsze drugie śniadanie”.



Udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca „European Restart a Heart Day”.



Udział wszystkich uczniów w programie higieny jamy ustnej – fluoryzacja.



Udział w europejskim

w programie „Owoce i warzywa w szkole” dla dzieci oddziału

przedszkolnego i uczniów klas I – III.


Udział w programie „Mleko w szkole”.



Udział w ogólnopolskim programie „Między nami kobietkami” dla dziewcząt klas V i VI.



Udział w ogólnopolskim programie „Junior Media”.



Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Nazwa konkursu
II edycja konkursu „Po pierwsze
drugie śniadanie” w ramach akcji

Osiągnięcia uczniów
Nagrody dla wszystkich
uczestników

„Dzwonek na drugie śniadanie”.
Konkurs plast. W ramach akcji
Zachowaj Trzeźwy umysł pt. „Warto
pomagać”.

Dwóch laureatów

b) na szczeblu województwa:


Udział w akcji „Zbieramy zużyte baterie” – nagroda dla szkoły mikroskop.

Nazwa konkursu
Przegląd chórów szkolnych programu
Śpiewająca Polska
VIII Przegląd Małopolskich Chórów
Szkolnych Śpiewająca Polska
w Grzechyni

Osiągnięcia uczniów
Srebrne pasmo

I miejsce

c) na szczeblu powiatu:


Udział w zbiórce nakrętek dla chorej Julki.
Nazwa konkursu

Osiągnięcia uczniów

Przegląd Kolęd i Pastorałek w Żabnie

wyróżnienie

I Wielki Turniej Małych Talentów

Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni.

