Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce proponuje uczniom szeroką gamę zajęć
pozalekcyjnych dzięki którym uczniowie mogą wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami
w różnorodnych konkursach, przeglądach, festiwalach oraz rozgrywkach sportowych. W większości
z nich osiągają czołowe lokaty.

W RAMACH PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY Z UCZNIEM,
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROWADZONO:


Uczniowski Klub Sportowy kl. IV - VI;



Kółko „Mądra główka” kl. III;



Kółko ”Twórczo odkrywam świat” kl. I;



Trzeci etap Projektu Europejskiego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”;



Chór szkolny kl. III –VI w ramach Projektu „Śpiewająca Polska”;



Koło instrumentalne kl. I-III w ramach projektu „Chcę i mogę więcej”, które zakończono w marcu 2011r.;



Koło instrumentalne klas IV-VI (nauka gry na instrumentach: flety, gitary);



Gimnastykę korekcyjną dla uczniów kl. I-III w ramach projektu „ Chcę i mogę więcej”, którą zakończono w
marcu 2011r.;



Gimnastykę korekcyjna dla uczniów kl. III;



Koło języka angielskiego dla uczniów kl. IV.

NAUCZYCIELE ZORGANIZOWALI KONKURSY SZKOLNE:


Szkolny Konkurs Wiedzy „ Życie i działalność patrona szkoły Wincentego Witosa”;



Szkolny Konkurs Wiedzy „ Jan Paweł II – Papież Polak”;



Szkolny Konkurs Języka Angielskiego;



Szkolny Konkurs Informatyczny;



Szkolny Konkurs Przyrodniczy;



Szkolny Konkurs Wiedzy na temat sportu żużlowego;



Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w klasach I-III;



Szkolny Konkurs Plastyczny „ W krainie śniegu i mrozu” w klasach 0-III;



Szkolny Konkurs Techniczny – karmnik „ Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” w klasach 0-III;



Szkolny Konkurs pt. „ Wiosenne przebudzenie w poezji i piosence” w klasach 0-III;



Szkolny Konkurs Plastyczny „ Wiosenny pejzaż w jajku wielkanocnym” w klasach I-III;



Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Obiady stanisławowskie” kl. V-VI;



Szkolny Konkurs Mitologiczny w klasach V- VI;



Klasowy Konkurs Ortograficzny – klasa III;



Szkolny Konkurs Frazeologiczny „ Z ręką na sercu” klasy V-VI;



Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I- VI;



Szkolny Konkurs Plastyczny „ Projekt okładki na książkę” dla uczniów klas IV- VI.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH POZASZKOLNYCH:


Konkurs Wiedzy „Bezpieczne dzieciństwo na wsi” klasy IV- VI (III miejsce w powiecie);



V Przegląd Małopolskich Chórów Szkolnych w Krakowie -II miejsce;



Ogólnopolski festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie – II miejsce;



Półfinał powiatowy – piłka siatkowa chłopcy (III miejsce);



Finał powiatowy – piłka siatkowa dziewczęta (I miejsce);



Półfinał rejonowy- piłka siatkowa – dziewczęta (II miejsce);



Kwalifikacje rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Kinder + Sport- dziewczęta (I i III miejsce);



Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Kinder + Sport- dziewczęta (IX i XI miejsce);



Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej – chłopcy (II miejsce);



Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w –biegach przełajowych- dziewczęta i chłopcy (II miejsce i III miejsce);



Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w trójboju klas czwartych- dziewczęta i chłopcy (II miejsce drużynowo,
II miejsca indywidualnie – 3 osoby, III miejsce – 1 osoba);



Konkurs Literacki „Bajkowy świat małych odkrywców” (klasa I została laureatem tego konkursu, za napisanie
bajki pt. „Robot Aleksander sprząta świat” każdy pierwszoklasista otrzymał dużego, pluszowego psa);



I Gminny Konkurs Matematyczny (I miejsce w kategorii klas VI, II miejsce w kategorii klas V, III miejsce
w kategorii klas IV);



Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” (trzy wyróżnienia);



Kuratoryjny Konkurs Matematyczny (awans ucznia do etapu rejonowego);



Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy (awans ucznia do etapu rejonowego);



Konkurs plastyczny „Bezpieczne dzieciństwo na wsi” (II miejsce w powiecie);



Konkurs Plastyczny „Nie wypalaj suchych traw” (II miejsce- powiat);



Gminny Konkurs Plastyczny klas III „Zdrowe zęby, zdrowy uśmiech” (III miejsce i wyróżnienie);



Gminny Konkurs Plastyczny „Bądź widoczny na drodze” (IV miejsce);



Gminny Konkurs Plastyczny „Santo Subito” (II miejsce);



Gminny Konkurs Plastyczny na ilustrację do Książki Ewy Stadtmuller (17 nagród);



Ogólnopolski Festiwal Piosenki „ Integracja malowana dźwiękiem”(udział ucznia);



Koncert Chóru w Nowym Wiśniczu w ramach Programu „ Śpiewająca Polska”.

UCZNIOWIE OSIĄGALI RÓWNIEŻ WYSOKIE LOKATY
W ROZGRYWKACH SPORTOWYCH NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH:


Turniej Piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości (I i II miejsce);



Turniej Piłki Siatkowej o Puchar „Klementynki” (I i II miejsce);



Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej (I miejsce);



Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym (III miejsce);



Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych organizowany przez UKS Jedynka Tarnów (I miejsce, II miejsce);



Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej dziewczęta i chłopcy (I miejsce);



Półfinał powiatowy – piłka siatkowa dziewczęta (I miejsce).

W SZKOLE REALIZOWANO PROGRAMY I PRZEPROWADZANO AKCJE OGÓLNOPOLSKIE:
W szkole realizowane były dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:


„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”;



„Chcę i mogę więcej” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowe Przestrzenie”;

oraz:


Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” finansowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Wierzchosławice;



Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Wolni, zdrowi, radośni” w ramach którego odbyły się: turniej rycerski,
rozgrywki sportowe i prezentacja haseł promujących zdrowie;



udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;



Program edukacji antynikotynowej dla klas I-III pt. „ Nie pal przy mnie, proszę”;



Program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas IV-VI;



Ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy „Góra grosza”;



zbiórka pieniędzy dla chorej Kaliny;



współpraca z parafialnym Caritas- wykonanie Aniołków dla ludzi samotnych i chorych z naszej
miejscowości;



udział w Ogólnopolskiej Akcji „ Drzewko za butelkę” (13 121 zebranych butelek).

WYNIKI SRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO UCZNIÓW KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Średni wynik, jaki uzyskali uczniowie naszej szkoły, wyniósł 26.3 pkt. Jest to wynik wyższy od wyniku gminy (25.3),
powiatu (24.9), a nawet województwa (26.2)

