Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce
w roku szkolnym 2016/2017

1. Konkursy przedmiotowe:

Konkursy przedmiotowe na szczeblu województwa
Chór Angel Voice – w Wojewódzkim Konkursie Chórów
Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska 2017

„Brązowe Pasmo”

Konkursy przedmiotowe na szczeblu powiatu
VII miejsce

Powiatowe Eliminacje „Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa”
Konkursy przedmiotowe na szczeblu gminy

I miejsce
II miejsce

Gminny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”

I miejsce

Gminny Konkurs Ortograficzny

III miejsce w kategorii kl. V
II miejsce w kategorii kl. VI

Gminny Konkurs Matematyczny

III miejsce

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

II miejsce

Konkurs plastyczny kl. I-III „W Witosowej zagrodzie”

I miejsce

Konkurs recytatorski w kategorii klas I-III pod hasłem
„Piękno wszechświata i człowieka malowane słowem”

I miejsce

Konkurs ortograficzny klas I-III

I miejsce

Konkurs recytatorski „Wiosna kolorowa i radosna”

2 wyróżnienia

Konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po Straż Pożarną”
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2. Zawody sportowe:
Zawody sportowe na szczeblu gminy
I miejsce

GIMS w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

I miejsce dziewczęta
II miejsce chłopcy

GIMS – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

II miejsce

GIMS – sztafetowe biegi przełajowe chłopcy

II miejsce

GIMS – piłka nożna chłopcy

II miejsce

GIMS – sztafetowe biegi przełajowe chłopcy
Zawody sportowe na szczeblu powiatu

IX miejsce

Półfinał powiatowy IMS w tenisie stołowym

I miejsce

Półfinał powiatowy IMS w piłce siatkowej dziewcząt

I miejsce

Finał powiatowy IMS w piłce siatkowej dziewcząt

I miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o Puchar
Dyrektora Szkoły
Zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim

VI miejsce

Finał wojewódzki IMS w piłce siatkowej dziewcząt

3.Udział w akcjach, projektach, programach:
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu ogólnopolskim
Udział w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska
Udział w akcji charytatywnej „Złotówka na budowę Hospicjum Via Spei”
Udział w programie „Śniadanie daje moc”
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Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”
Udział u akcji charytatywnej „Góra Grosza”
Udział w kampanii profilaktycznej „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”
Udział w europejskim w programie „Owoce i warzywa w szkole” dla dzieci oddziału
przedszkolnego i uczniów klas I – III
Udział w programie „Mleko z klasą”
Udział w programie „Nie pal przy mnie proszę”
Udział w projekcie „Lepsza Szkoła” – badanie poziomu wiadomości i umiejętności
z matematyki w klasach IV, V i VI.
Udział wszystkich uczniów w programie higieny jamy ustnej – fluoryzacja
Udział w ogólnopolskim programie „Między nami kobietkami” dla dziewcząt klas V i VI
„Szkolny Klub Sportowy” – program Ministerstwa Sportu i Turystyki
Bieg po zdrowie – program antynikotynowej edukacji zdrowotnej organizowany przez PSSE
w Tarnowie
„Zupełnie inna lekcja przyrody” – projekt edukacji przyrodniczej organizowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Ogólnopolska Akcja Czytania Książek „Jak nie czytam, jak czytam”
Udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”
Udział w akcji „Dzień Pluszowego Misia”
Udział w konkursie „Własne oszczędności dają moc radości” organizowanym przez
Krakowski Bank Spółdzielczy
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu powiatowym
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” – akcja profilaktyczna
przeprowadzona przez pracownika KRUS
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Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu gminnym
Zbiórka zużytych baterii
Półmaraton czytania książek historycznych „Opowieści gęsiego pióra”
Zbiórka plastikowych nakrętek
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu międzynarodowym
31 dyplomów – Ekspert TM

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
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