Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce
w roku szkolnym 2017/2018

1. Konkursy przedmiotowe:
Konkursy przedmiotowe na szczeblu województwa
Chór Angel Voice – XII Wojewódzki Konkurs w ramach
Projektu” Śpiewająca Polska”

„Brązowe Pasmo”

Konkursy przedmiotowe na szczeblu powiatu
X miejsce

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

I miejsce

III Gminny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”

III miejsce

V Gminny Konkurs Ortograficzny

I miejsce w kategorii kl. V

Gminny Konkurs Matematyczny

I miejsce w kategorii kl.VI
II miejsce w kategorii kl. VII
I miejsce w kategorii kl. VII
II miejsce w kategorii kl. VI

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
VI Gminny Konkurs Recytatorski

I miejsce

„Jak bóbr nad stawem zamieszkał”

III miejsce

Międzygminny Konkurs Wiedzy
O Krajach Anglojęzycznych (USA)

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

Igrzyska Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców

II miejsce

Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym dziewcząt

I miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy
I miejsce w klasyfikacji
medalowej (19 medali)

Igrzyska Dzieci w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
Igrzyska Dzieci w indywidualnych zawodach
lekkoatletycznych
1

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce

III miejsce

Igrzyska Dzieci w piłce nożnej chłopców
Zawody sportowe na szczeblu powiatu
Półfinał powiatowy Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym
dziewcząt

V miejsce

V miejsce
I miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy
I miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy

Półfinał powiatowy Igrzysk Dzieci w halowej piłce
nożnej chłopców
Półfinał powiatowy Igrzysk Dzieci w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców
Finał powiatowy Igrzysk Dzieci w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców
Zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim

III miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy

Półfinał rejonowy Igrzysk Dzieci w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców

3.Udział w akcjach, projektach, programach:
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu ogólnopolskim
Udział w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska
„Szkolny Klub Sportowy” – program Ministerstwa Sportu i Turystyki
Udział w programie „Mleko w szkole””
Udział w programie „Owoce w szkole”
Udział w programie Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć Pokoleń”
Udział w akcji „Śniadanie daje moc”
Udział w ogólnopolskim programie edukacji stomatologicznej „Niesamowity Świat Higieny
Jamy Ustnej”
Udział w programie „Nie pal przy mnie proszę”
Noc Bibliotek 2018
Ogólnopolska Akcja Czytania Książek „Jak nie czytam, jak czytam
Udział w programie” Z książką w świat wartości”
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Udział w projekcie „Ratujemy naszą Ziemię”
Udział w programie „Nie pal przy mnie proszę”
Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
Udział w akcji „Dzień Pluszowego Misia”
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu powiatowym
Udział w akcji charytatywnej „Podaj łapę”
Udział w akcji „ Zbieramy zużyte baterie”
Udział w akcji „Bezpieczna droga dla seniora”
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu gminnym
Udział wszystkich uczniów w programie higieny jamy ustnej – fluoryzacja
Udział w akcjach, projektach, programach na szczeblu międzynarodowym
26 dyplomów – Ekspert TM

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
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