
Szkoła Podstawowa  w Styszowie podejmuje szereg działań związanych z „Szkołą w ruchu” 

są to między innymi: 

 

 Udział w akcji „Ćwiczyć każdy może” w ramach której w szkole odbyły się:  

 „Ferie z tańcem”, 

 Wyjazdy na basen do Wadowic połączone z nauką pływania 

 Udział czasie ferii  w II eliminacjach VII edycji Ligii Mistrzów BRD 

 

Szkoła aktywnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym na terenie gminy, powiatu i 

województwa.  

W roku szkolnym 2012/13 szczególnym osiągnięciem było zdobycie przez naszego ucznia 

klasy V Rafała Bartosza tytułu mistrza małopolski w  Indywidualnych Biegach 

Przełajowych - Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Osiągnięcia uczniów w pierwszym semestrze r. szk. 2013/14 

1) Zdobycie przez ucznia klasy VI Rafała Bartosza tytułu mistrza powiatu 

wadowickiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych - Małopolskich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej.  

2)  Zdobycie przez uczennice Wiktorię Zawiła, Natalię Godula  I miejsc w Gminnych  

Biegach Przełajowych 

3)  Zdobycie  III miejsca  przez Annę Stawowy, V miejsca przez Dominikę Prochownik i 

VI miejsca przez Paulinę Pieczarę w indywidualnych gminnych zawodach w tenisie 

stołowym. Awans do zawodów międzygminnych. 

4)  Zdobycie przez drużynę dziewcząt : Anna Stawowy i Dominika Prochownik  I 

miejsca w gminnych  zawodach  w tenisie stołowym drużynowym, oraz czwartego 

miejsca w powiecie. 

5) Zdobycie przez drużynę dziewcząt  I miejsca w gminnych zawodach w koszykówce. 

Awans do zawodów międzygminnych. 

6) Zdobycie przez drużynę chłopców  II miejsca w gminnych zawodach w koszykówce  

7) Zdobycie przez uczniów Jonasz Krynicki, Piotr Kupczyk, Arkadiusz Wróblewski I 

miejsca w Gminnych Zawodach Szachowych. Awans do zawodów powiatowych.  

8)  Zdobycie przez drużynę dziewcząt pierwszego miejsca w piłce nożnej halowej w 

Gminie Stryszów, awans  do zawodów międzygminnych i zdobycie  II miejsce w 

międzygminnych. 

9) Zdobycie przez drużynę dziewcząt  I miejsca w międzygminnych zawodach w 

koszykówce. Awans do zawodów powiatowych. 

10)  Zdobycie przez drużynę dziewcząt I miejsca w powiatowych zawodach w 

koszykówce. Awans do zawodów rejonowych. 

11)  Zdobycie przez drużynę dziewcząt I miejsca w rejonowych zawodach w koszykówce. 

Awans do zawodów wojewódzkich. 



12)  Zdobycie przez drużynę dziewcząt I miejsca w gminnych zawodach w piłce ręcznej. 

Awans na zawody międzygminne. 

13)  Zdobycie przez drużynę dziewcząt I miejsca w międzygminnych zawodach w piłce 

ręcznej. Awans na zawody powiatowe. 

14) Zdobycie przez drużynę chłopców  II miejsca w gminnych zawodach w piłce ręcznej. 

Na terenie placówki odbywają się zajęcia pozalekcyjne:   

 SKS – piłka nożna, p. ręczna, p. siatkowa,  p. koszykowa, tenis stołowy, 

lekkoatletyka. W zajęciach SKS uczestniczy 18 uczniów. 

 BRD – jazda praktyczna na rowerze. W zajęciach BRD uczestniczy 5 uczniów. 

 Gimnastyka korekcyjna, w zajęciach uczestniczy 15 uczniów. 

 

Szkoła zdobyła w ramach „Małopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży 

szkolnej”  w powiecie wadowickim za zeszły rok szkolny wysokie IV miejsce. 

 

Szkoła prowadzi sportowego bloga pod adresem http://blogiceo.nq.pl/spstryszow/. 

http://blogiceo.nq.pl/spstryszow/

