Informacja na temat najważniejszych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2012/2013
w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013 bardzo chętnie brali udział w różnorodnych
konkursach i zawodach sportowych organizowanych nie tylko na terenie naszej placówki, ale również
na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim i tak uczestniczyli:





na szczeblu ogólnopolskim – w 8 konkursach,
na szczeblu województwa i powiatu – w 13 konkursach,
na szczeblu gminnym – w 11,
w 16 konkursach zorganizowanych w szkole.

Najważniejsze sukcesy naszych uczniów w konkursach to:







dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
I miejsce w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski „Matematyka Innego
Wymiaru”;
Tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Kaktus”,
I miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym,
I i III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Słowami Juliana Tuwima”,
wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Nie wypalaj suchych traw”.

Sukcesy sportowe:









I miejsce dziewcząt i chłopców w Świątecznym Turnieju Piłki Siatkowej „czwórek” w
Niedomicach;
II miejsce w Piłkarskim Turnieju Orlików;
III miejsce w półfinale powiatowym w piłce siatkowej chłopców;
I miejsce w półfinale powiatowym w piłce siatkowej dziewcząt;
I miejsce w finale powiatowym w piłce siatkowej dziewcząt;
II miejsce w półfinale wojewódzkim piłki siatkowej dziewcząt;
I i III miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych w Woli Rzędzińskiej;
I i III miejsce chłopców oraz I miejsce dziewcząt w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego.

W związku z odnoszonymi znaczącymi sukcesami na polu sportowym w naszej placówce odbył się
Siatkarski Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce, w którym udział wzięły najlepsze
drużyny z rejonu tarnowskiego.
Równocześnie nasza szkoła od 6 lat uczestniczy w Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”
odnosząc znaczące sukcesy. W tym roku zorganizowaliśmy VI Przegląd Małopolskich Chórów
Szkolnych.

Realizujemy także od kilku lat programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” propagujące zasady
zdrowego żywienia, a także projekt „Szkolni kibice” – rozwijający zainteresowanie sportem żużlowym
i uczący zasad kulturalnego kibicowania.
Dużym zaszczytem dla naszej szkoły było uhonorowanie:
 Dyrektora Szkoła Pani mgr Barbary Gawlik Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty;
 nauczycielki Pani mgr Janiny Ludwy – Medalem Komisji Edukacji Narodowej;
 dwóch nauczycielek Pani mgr Krystyny Dziaduła oraz Pani mgr Marii Pochroń Nagrodami
Wójta Gminy Wierzchosławice.

