Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce
w roku szkolnym 2015/2016

1. Konkursy przedmiotowe:

Konkursy przedmiotowe na szczeblu ogólnopolskim
II miejsce
IV miejsce

Ogólnopolski Konkurs Historyczny na temat życia
i działalności politycznej Wincentego Witosa
Konkursy przedmiotowe na szczeblu województwa

„Brązowe Pasmo”

Chór Angel Voice – na X Małopolskim Przeglądzie
Chórów w ramach Projektu Akademia Chóralna
„Śpiewająca Polska”
Konkursy przedmiotowe na szczeblu powiatu

I miejsce
II miejsce

Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”

wyróżnienie

Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”

III miejsce

IV Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych

IX miejsce

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

I miejsce

Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży „Pod
Szczęśliwą Gwiazdą”
Konkursy przedmiotowe na szczeblu gminy

III miejsce

I Gminny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”

III miejsce

Gminny Konkurs Recytatorski

I miejsce
I miejsce

Gminny Konkurs Matematyczny

I miejsce
III miejsce

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

2. Zawody sportowe:
Zawody sportowe na szczeblu gminy
II miejsce

GIMS w tenisie stołowym

II miejsce

GIMS w halowej piłce nożnej

I miejsce
II miejsce

GIMS w pływaniu

III miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy

GIMS – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

III miejsce

GIMS – piłka koszykowa chłopców

II miejsce

GIMS – biegi przełajowe chłopcy

III miejsce

GIMS – piłka nożna chłopcy

II miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy

GIMS – czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt
i chłopców

II miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy

Gminne zawody w trójboju klas IV

3.Udział w akcjach, projektach, programach:
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu międzynarodowym
Innowacja pedagogiczna „Pogoda językiem angielskim” oparta na współpracy
z College Saint Dominique Savio w Troyes (Francja)
Realizacja projektu „My holidays” we współpracy ze szkołą w Hiszpanii w ramach
Programu e-Twinning
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu ogólnopolskim
Udział w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska
Udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
Udział w programie „Śniadanie daje moc”

Udział u akcji charytatywnej „Góra Grosza”
Udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”
Udział w programie „Bezpieczna Szkoła”
Udział w programie „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”
Udział uczniów w biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy organizowanego
przez WOŚP
"Cała Polska czyta" – ustanawianie rekordu czytania
Udział w programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Chronimy dzieci”
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 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.
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu powiatowym
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
Udział w programie „Nie pal przy mnie proszę”
Udział w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół
nas”
Udział w projekcje UE "Otwórz się na świat" we współpracy z Fundacją na Rzecz
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Zawodowemu
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu gminnym

Zbiórka zużytych baterii
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijających ich zainteresowania
w ramach umowy na zasadzie wolontariatu

Rudka, 14 września 2016r.

