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1. Stan organizacji szkół w roku szkolnym 2012/2013       

          

Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów 
w tym 

0
5/6-latki

 I II III IV V VI 

GP Niwiska 8 203 - 73 59 71 - - - 

SP Niwiska 7 121 22 (14/8) 21 17 15 21 14 11 

SP Przyłęk 4 72 6 15 8 9 11 15 8 

SP Kosowy 4 53 7 4 8 6 5 7 16 

SP Siedlanka 7 92 4/8 6 17 11 19 13 14 

SP Trześń 4 60 9(3/6) 15 5 5 6 11 9 

SP Hucisko 4 39 4 2 8 4 9 4 8 

SP Hucina 4 34 13(9/4) 7 - 5 - 3 6 
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2. Stan bazy oświatowej w roku szkolnym 2011/2012      

         

Szkoła 

Powierzchnia 

nieruchomości 

gruntowej (m
2
) 

W tym 

powierzchnia 

terenów zielonych  

(m2) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale lekcyjne 

Pracownie 
Sala 

gimnastyczna 

Gabinet 

lekarski 
Stołówka 

Liczba 

komputerów 
Świetlica 

GP Niwiska m
2
 3115 m

2
 9 13 1 1 - 

wspólna z SP 

Niwiska 

SP Niwiska      7  10 0  1   1 1  

SP Przyłęk 2240 11000 7 8 - 1 1 1 

SP Kosowy 27 200,00 26 767,80 5 11 0 1 0 0 

SP Siedlanka 4700 1650 6 14 - - - - 

SP Trześń 6326 1830 7 8 - - - zastępcza 

SP Hucisko 74000 40000 7 16 - - - - 

SP Hucina 13100 836 4 9 - zastępcza - - 
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3. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne (ilość)     

          

Szkoła 

Komputery 

Projektory 

multimedialne 
Rzutniki pisma 

Rzutniki 

przeźroczy 

Odtwarzacze 

DVD/VHS 
Ksero Woluminy Monitoring 

ogółem 

w tym do 

użytku 

uczniów 

GP Niwiska 20 16 1 1 1 3 1 2059 tak 

SP Niwiska 17 14 1 1 1 2/1 

1 oraz 

urządzenia 

wielofunkcyjne 

4127 
 6 kamer i 

rejestrator 

SP Przyłęk 8 1 0 0 0 1 1 2477 - 

SP Kosowy 12 11 1 0 0 0 1 860 - 

SP Siedlanka 14 10 1 - 1 1 1 2463 tak 

SP Trześń 8 6 0 0 1 1 1 1132 tak 

SP Hucisko 16 15 1 0 0 1 1 892 tak 

SP Hucina 9 8 - 2 1 2 1 2187 - 
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4. Zatrudnienie w szkołach (stan na 1.09.2012r.)    

       

Szkoła 
Zatrudnienie 

w tym 

nauczyciele pozostali 

etaty  osoby etaty osoby etaty osoby 

GP Niwiska 21,52 26 18,52 23 3 3 

SP Niwiska 

14,05+2 (prace 

interwencyjne)+1 

(pomoc nauczyciela) 

22+3 10,05 18 4+3 4+3 

SP Przyłęk 8,72 11 7,72 9 1 2 

SP Kosowy 8,05 13 7,55 12 0,5 1 

SP Siedlanka 10,75 15 10 14 3/4 1 

SP Trześń 8,52 15 7,52 13 1 2 

SP Hucisko 9,5 15 7,5 13 2 2 

SP Hucina 4,03 13 4,03 13 0 0 
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Wskaźniki dla placówek oświatowych    

       

Szkoła 
Etaty nauczycieli na 

oddział 

Uczniowie na etat 

nauczycielski 

GP Niwiska 2,31 10,96 

SP Niwiska 1,43 11,04 

SP Przyłęk 1,93 9,33 

SP Kosowy 1,89 7,02 

SP Siedlanka 1,42 9,2 

SP Trześń 1,88 7,97 

SP Hucisko 1,87 5,2 

SP Hucina 1,0 8,40 
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5. Stopień awansu zawodowego nauczycieli (stan na 01/09/2012r.)     

         

Szkoła 

Stopień awansu zawodowego w etatach 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2012 % do ogółu 2012 % do ogółu 2012 % do ogółu 2012 % do ogółu 

GP Niwiska - - 4 0,17 5 0,22 14 0,61 

SP Niwiska 0 0 3 16,6 5 27,8 10 55,6 

SP Przyłęk - - 0,61 7,90 2,5 32,38 4,61 59,72 

SP Kosowy 0 0 3 25,00 5 41,67 4 33,33 

SP Siedlanka 0 0 3 21,4 5 35,7 6 42,9 

SP Trześń - - 2 15,4 8 61,5 3 23,1 

SP Hucisko 0 0 3 23,07 3 23,07 7 53,85 

SP Hucina - - 7 53,8 5 38,5 1 7,7 
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6. Poziom nauczania       

Informacja dotycząca wyników sprawdzianu w roku szkolnym 2011/2012(opisać tendencję rozwoju szkoły) 

 
SP Niwiska 

Zwracając uwagę na wyniki oraz udział uczniów w konkursach przedmiotowych szkoła opracowała plan pracy z uwzględnieniem podniesienia 

poziomu nauki .Wprowadzono w nowym roku szkolnym jeszcze więcej zajęć pozalekcyjnych mających na celu pomoc uczniom w odrabianiu 

różnego rodzaju zaległości , a przede wszystkim w nauczeniu dzieci uczenia się. Jak wynika z obserwacji i analizy badań uczniów klas 

młodszych, uczniowie dobrze radzą sobie z ,,uzupełniankami”, natomiast gdy wymagana jest od nich koncentracja nad zadaniem, bardzo szybko 

szukają pomocy lub zniechęcają się. Chcemy pokazać uczniom różne techniki uczenia się. Chcemy  zachęcić uczniów do pracy z książką , do 

mądrego wykorzystania zasobów komputera, programów dołączanych do podręczników. Chcemy to robić właśnie na zajęciach pozalekcyjnych. 

Wiadomo że nie  zabawą lecz systematycznością można osiągnąć sukces dlatego nauczyciele będą w jeszcze większym stopniu kontrolować na 

bieżąco osiągnięcia swoich uczniów ponieważ  jest to celem ewaluacji wewnętrznej na rok 2012/2013 

SP Kosowy 

Podnoszenie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów wg planu pracy na rok szkolny 2012/2013 odbywać się będzie poprzez: 

-udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym 

- doskonalenie pracy dydaktycznej  i wychowawczej w ramach samokształcenia i wymiany doświadczeń 

-stosowanie aktywnych metod nauczania 

-prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów 

- organizowanie zajęć wyrównawczych 

- kontynuowanie sprawdzianów ortograficznych podnoszących jakość znajomości języka polskiego 

- podejmowanie na lekcjach innowacyjnych działań doskonalących u uczniów: wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji, rozumowanie 
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SP Trześń 

Wyniki przedstawiają się od stan na średniego ( 2010r., 2012r.) do najwyższego w roku 2011 . Związane jest to z poziomem klasy, na wyniki ma także wpływ 

liczba dzieci danego oddziału z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Wyniki sprawdzianów w latach 2010-2012     

         

SP 2010 2011 2012  

SP Niwiska 
24,76 A1 

32 ,00 A8 
22,9 A1 

19,8 A1 

26,00 A8  

SP Przyłęk 28,20 26,20 22,30 
 

SP Kosowy 23,00 24,90 19,80 
 

SP Siedlanka 23,06 29,2 22,5 
 

SP Trześń 24,67 30,7 22,40 
 

SP Hucisko 22,4 29,6 24,4 
   

SP Hucina 27,7 26,9 - 
     

Gmina 24,75 26,90 21,80 
     

Powiat 25,36 26,00 23,00 
     

Województwo  25,16 25,80 23,00 
     

Kraj 24,60 24,90 23,23 
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Część 

humanistyczna 

 

GP 2010 2011 2012 

GP Niwiska 

 33,3  28,33 

 Język polski 

Historia 

 i WOS 

20,09 – 62,78% 20,36 – 62,78% 

Gmina 
 33,3  28,33  20,09 – 62,78% 20,36 – 62,78% 

Powiat 
 25,81  26,58  21,7 -67,9% 20,8 – 63% 

Województwo  
 29,34  26,99  21,55 – 67,34% 20,55 – 62,26% 

Kraj 
 30,8  31,67  20,80 – 65% 20,13 – 61% 

 

Część matematyczno-Przyrodnicza 

GP 2010 2011 2012 

GP Niwiska 
 26,77  25,36 

Matematyka   Przedmioty przyrodnicze  

14,4 – 48% 12,6 – 48% 

Gmina 
 26,77  25,36  14,4 - 48% 12,6 – 48% 

Powiat 
 25,05  25,04  14,9 – 49,6% 13,2 – 50,6% 

Województwo  
 26,71  24,39  14,7- 49% 13,3 – 51% 

Kraj 
 27,1  26,03  14,1 - 47% 50% 
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Część językowa 

 

GP 2010 2011 2012 

GP Niwiska 

 

 30,3  29,88 

Język angielski 

podstawowy 

23,92 – 60% 

Język angielski 

rozszerzony 

 

16,00 – 40% 

Gmina 
 30,3  29,88  23,92 – 60% 16,00 – 40% 

Powiat 
 27,9  28,04  24,1- 60,2% 16,6 – 41,5% 

Województwo  
 29,4  30,03  24,88 – 62% 17,66 – 44% 

Kraj 
 29,88  30,63  25,17 – 63% 17,89 – 45% 

 

Gmina  

10. Dowożenie uczniów. 

Dowóz uczniów w roku szkolnym 2012/2013 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum jako zadanie własne realizowany jest przez gminę na trzech trasach dowozowych: 

1) pierwsza trasa obejmująca południową część gminy tj. Leszcze, Hucisko, Zapole, Trześń, Niwiska Zadwórz i Niwiska Podkościele obsługiwana jest 

przez autobus szkolny GIMBUS będący własnością gminy,  

2) druga trasa od Marmurów w Przyłęku do SP Przyłęk, następnie przez Hucinę Żabieniec do GP obsługuje przewoźnik w ramach zamówienia 

publicznego, 

3) trzecia trasa od Ługnicy w Kosowach przez Kłodziny i Siedlankę do GP obsługuje przewoźnik w ramach zamówienia publicznego, 

Gmina dowozi również uczniów niepełnosprawnych do szkół w Mielcu, w tym 8 uczniów z terenu gminy Niwiska i 1 z terenu gminy Cmolas - na podstawie 

zawartego porozumienia. 

7 osób dowożonych jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej,  2 osoby do Szkoły Podstawowej nr 11 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.  
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13. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2011/ 2012 r. 

Liczba młodocianych, 

którzy ukończyli naukę 

zawodu: 

w tym w cyklu kształcenia 

Liczba pracodawców , którzy 

otrzymali  dofinansowanie 

ogółem 

24 mies. 36 mies. 

Liczba decyzji odmawiających 

 Przyznania dofinansowania 

  

 

Kwota jaką w 2011r. , 2012 

wypłacono pracodawcom w 

ramach dofinansowania 

 

Wysokość dotacji 

pozyskanej w 

2011r. od 

Wojewody 

3 3 3 32.265,64 zł 32.265,64 zł 

 

 

GP Niwiska 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

- osiągnięcia uczniów gimnazjum w konkursach przedmiotowych 

Konkurs Zasięg Organizator Osiągnięcia 

Konkurs matematyczny Województwo  
Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie 

Udział  ucznia  

w etapie rejonowym 
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- ważniejsze osiągnięcia uczniów gimnazjum w różnych konkursach, przeglądach itp. (zasięg, organizator, osiągnięcia) 
Konkurs Zasięg Organizator Osiągnięcia 

I Powiatowy Konkurs wiedzy 

matematyczno - 

przyrodniczej 

Powiat  Gimnazjum w Widełce I miejsce drużynowo 

Hufcowy Konkurs Plastyczny 

„Najpiękniejsza kartka 

świąteczna” 

Powiat Hufiec Kolbuszowa I miejsce 13 DSH 

Powiatowy konkurs „Mistrz 

ortografii” 
Powiat 

Gimnazjum  

w Niwiskach 
udział 

Powiatowy konkurs 

„Ochrona przyrody w 

Powiecie Kolbuszowskim” 

Powiat 

Starostwo Powiatowe w 

Kolbuszowej, Nadleśnictwo 

Świerczów 

III miejsce indywidualnie, II 

miejsce zespołowo 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 
Gmina OSP Niwiska 

I miejsce i kwalifikacja na 

eliminacje powiatowe 

Gimnazjada turniej 

międzygminny 
Powiat 

Gimnazjum Publiczne w 

Niwiskach 
I miejsce drużynowo 

Hufcowy konkurs piosenki 

harcerskiej „Śpiewamy z 

druhną Nutką” 

Powiat Hufiec Kolbuszowa 

I miejsce zespołowo 

III miejsce indywidualnie 

XI Powiatowy konkurs 

ortograficzny o tytuł „Mistrza 

Ortografii” 

Powiat LO Kolbuszowa udział 

V Sejmik Uczniowski „Rok 

obrzędowy Lasowiaków” 
Powiat ZST w Kolbuszowej I miejsce indywidualnie 

Chorągwiany konkurs 
Powiat 

Chorągiew Krzeszów 
udział 
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piosenki harcerskiej Ropczyce 

Konkurs bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym eliminacje 

gminne 

Gmina 
SP Przyłęk  

Automobil Mielec 

eliminacje drużynowo na 

zawody powiatowe 

Konkurs bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym eliminacje 

powiatowe 

Powiat  

ZSE w Weryni 

Komenda Policji MRD 

Kolbuszowa  

II miejsce zespołowo 

II Powiatowy konkurs 

geograficzny 
Powiat  GP nr 1 w Kolbuszowej udział 

Powiatowy konkurs fizyczny 

„O złote jabłko Newtona” 
Powiat GP nr 2 w Kolbuszowej II miejsce zespołowo 

Powiatowy festiwal piosenki 

młodzieżowo – turystycznej 

„Meduza” 

Powiat 
GOK w Majdanie 

Królewskim 
I miejsce 

II Powiatowy konkurs 

chemiczny „Z chemią za pan 

brat” 

Powiat 
„Sanepid”  

w Kolbuszowej 
udział 

Matura o zdrowiu Powiat 
Gimnazjum  

w Kolbuszowej 
udział 

IX Powiatowy 

międzygimnazjalny konkurs 

matematyczny o tytuł 

„Mądrej sowy” 

Powiat 
Gimnazjum  

w Majdanie Królewskim 
I i II miejsce indywidualnie 
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- ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie (nazwa zawodów, organizatorów i zasięg, osiągnięcia  

Nazwa zawodów Organizator i zasięg Osiągnięcia 

Lekka Atletyka - indywidualne chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat  

bieg 100m - I miejsce 

sztafeta 4x100m - I miejsce 

Lekka Atletyka – indywidualne dziewcząt 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat  

I miejsce 

Lekka Atletyka – indywidualne chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Wojewódzki 

bieg 100m - VIII miejsce 

sztafeta 4x100m – XIV miejsce 

Lekka Atletyka – indywidualne dziewcząt 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Wojewódzki 

rzut oszczepem - XXm 

Indywidualne biegi przełajowe chłopców 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat  

VII miejsce 

Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  
IX,XVIII,XII miejsce 
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w Rzeszowie 

Powiat  

Powiatowe zawody w tenisa stołowego 

chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

IV miejsce 

Powiatowe zawody w tenisa stołowego 

dziewczęta 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

V miejsce 

Zawody Powiatowe w piłce koszykowej chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

IV miejsce 

Zawody Powiatowe w piłkę nożną halową 

chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

V miejsce 

Sztafetowe biegi przełajowe chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat  

IV miejsce 

Sztafetowe biegi przełajowe dziewczęta Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  
VII miejsce 
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w Rzeszowie 

Powiat 

Zawody powiatowe w piłkę ręczna chłopców 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

V miejsce 

Piłka siatkowa chłopców 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

II miejsce 

Piłka siatkowa dziewcząt 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

II miejsce 

Lekka Atletyka – liga lekkoatletyczna chłopcy 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

III miejsce w zawodach 

powiatowych 

Lekka Atletyka – liga lekkoatletyczna 

dziewczęta 

Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy  

w Rzeszowie 

Powiat 

IV miejsce w zawodach 

powiatowych 
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Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) i bezpieczeństwo w szkole  

Gimnazjum 

Realizowany przez Szkołę Program Wychowawczy opiera się głównie na wartościach narodowych, regionalnych i katolickich ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk propagowanych przez patrona szkoły Św. Królową Jadwigę, jej ideałów i wartości ponadczasowych. 

W Programie Profilaktycznym szczególną uwagę zwraca się na promowanie zdrowego stylu życia oraz na zagrożenia, jakie niesie ze sobą 

współczesny świat, a także na zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji w szkole. Wśród programów profilaktycznych realizowanych przez  placówkę 

należy wymienić następujące : „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Program 

zwalczania AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV”, „Moje zdrowie w moich rękach”. 

W ubiegłym roku szkolnym szkoła nie odnotowała większych problemów wychowawczych, a jeżeli były, to były one typowe dla przeciętnego 

polskiego gimnazjum np. spóźnienia, pojedyncze wagary, agresja słowna, rzadko fizyczna.  

W minionym roku szkolnym w zakresie wychowania, profilaktyki i opieki szkoła współpracowała z kuratorami sądowymi, policją, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

W ocenie rodziców i uczniów Gimnazjum w Niwiskach jest szkołą  w miarę bezpieczną, co potwierdzają ankiety przeprowadzone wśród uczniów  

i rodziców.   

W roku szkolnym 2011/2012 podczas zajęć szkolnych, wycieczek i imprez szkolnych nie odnotowano żadnych poważniejszych wypadków wśród 

uczniów gimnazjum.. Zdarzały się drobne urazy w postaci zwichnięć, złamań, stłuczeń. 

 

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli: 

Stypendia socjalne 

- naukowe 

 W roku szkolnym 2011/12 w Gimnazjum publicznym w Niwiskach 6 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce, a 4 uczniów za osiągnięcia 

sportowe. Ponadto 2 uczniów  otrzymało stypendia naukowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. 

Dożywianie. 

 W roku szkolnym 2011/12 w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach  z dożywiania korzystało  68 uczniów, w tym 6 na wniosek dyrektora. 

 

 



 
19 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

 W roku szkolnym 2011/12 obowiązkowi szkolnemu w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach podlegało 233  uczniów, z czego 187 spełniało go w 

macierzystej placówce, pozostałe w innych placówkach na terenie kraju i poza jego granicami. 

Remonty w placówkach oświatowych. 

     W okresie poprzedzającym wakacje i w czasie ich trwania w budynku gimnazjum wymieniono okna od strony północnej, w dwóch klasach od strony 

wschodniej oraz w trzech salach od strony południowej. Ponadto dokonano poprawek malarskich w klasach, sanitariatach i szatniach uczniowskich. 

SP Niwiska 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych  

Lp. Nazwa konkursu/ organizator Liczba 

uczniów 

Osiągnięcia 

1. Konkurs Języka Polskiego- KO Rzeszów 3 Przejście do etapu 

rejonowego w Rzeszowie 

2. Konkurs matematyczny- KO Rzeszów 5 Etap szkolny 

3. Konkurs historyczny- KO Rzeszów 3 Etap szkolny 

4. Konkurs przyrodniczy- KO Rzeszów 4 Etap szkolny 

5. Badanie kompetencji kl III- Centralna Komisja 

Egzaminacyjna Warszawa 

14 Etap szkolny 

6. Mistrz ortografii- LO Kolbuszowa 2 wyróżnienie 
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- ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach  itp. (zasięg, organizator, osiągnięcia) 

Lp. Nazwa konkursu- organizator Liczba 

uczniów 

Osiągnięcia 

1. Ozdoby wielkanocne- Starosta powiatu 

kolbuszowskiego 

5 wyróżnienie 

2. Zakręcony konkurs- Wójt gminy Niwiska Cała szkoła Nagrody pieniężne 

3. Góra Grosz- Warszawskie   Centrum Pomocy Rodzinie Cała szkoła wyróżnienie 

4. Bądź zdrowa mamo, zbadaj się- biuro poselskie pani 

Renaty Butryn 

6 Wyróżnienie 

5. Ogień w lesie- Nadleśnictwo Świerczów 6 I miejsce w kategorii rysunek, I miejsce w kategorii 

grafika 

6. Powiatowy konkurs pieśni religijnych 8 wyróżnienie 

7. I Gminna Miniolimpiada- SP Niwiska Kl.  II I miejsce 
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- ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie (nazwa zawodów, organizatorów i zasięg, osiągnięcia  

Lp Zawody Miejsce Uwagi 

1. Lekkoatletyka – wrzesień - 

gmina 

Wrażeń Angelika I m 

60 m – Mazur Karaol I m 

Wilk Grzegorz – II m 

awans na zawody 

powiatowe 

18 osób  

2. Mini piłka ręczna- gmina IV chłopcy  

II dziewczęta 

 

 20 osób 

3. Piłka nożna halowa - gmina III – chłopcy 

 I m - dziewczęta 

10 osób 

4. Unihokej IV dziewczęta  – zawody 

powiatowe 

VI chłopcy – zawody 

powiatowe 

10 osób 

5. Mini piłka koszykowa – gmina II miejsce chłopcy 

I miejsce dziewczęta 

20 osób 
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6. biegi przełajowe  Marcelina Krupa 

Kozak Natan 

Czereba Kewin 

uzyskali awans na 

zawody powiatowe 

7. tenis stołowy II m – dziewczęta 

II m – chłopcy 

 

8. Mini piłka siatkowa – gmina I m – dziewczęta 

I m - chłopcy 

chłopcy i dziewczęta 

uzyskali awans na 

zawody powiatowe 

9. Mini piłka siatkowa – powiat II m – chłopcy  

10. Mini piłka siatkowa – powiat I m – dziewczęta awans na zawody 

rejonowe 

11. Mini piłka siatkowa – rejon IV – m – dziewczęta  

12. trójbój lekkoatletyczny I m – dziewczęta  

 

II m - chłopcy 

awans na zawody 

powiatowe - 

dziewczęta 
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Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) 

 i bezpieczeństwo w szkole  

W Programie Profilaktycznym szczególną uwagę zwraca się na promowanie zdrowego stylu życia oraz na zagrożenia jakie niesie ze sobą współczesny 

świat, a także na zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji w szkole. 

W ubiegłym roku szkolnym szkoła nie odnotowała większych problemów wychowawczych, a jeżeli były, to były one typowe dla przeciętnej polskiej  

szkoły np. spóźnienia, agresja słowna, bardzo rzadko fizyczna. 

 

Szkoła organizowała  edukację zdrowotną i działania promujące zdrowie poprzez: 

 wycieczki rowerowe, ścieżki zdrowia „Białkówka”, „Świerczówka”, „Rezerwat Buczyna” 

 miniolimpiady sportowe uczniów klas 0-III 

 szklanka gorącej herbaty dla uczniów 

 biwaki, wycieczki krajoznawczo – turystyczne 

 dni bez hałasu 

 prezentacja zdrowej żywności połączona z konkursem na wielkanocną kartkę 

 realizowanie programów prozdrowotnych np :  

„Nie pal przy mnie proszę”, 

 „Zdrowy uśmiech”, 

 „Cukrzyca – możesz pomóc”, 

 „Klub Bezpiecznego Puchatka”  

,,Radosny uśmiech. Radosna przyszłość.” 

Badanie przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym, 

 ,,Między nami dziewczynkami” 

,,Szklanka mleka”  i ,,Owoce w szkole” 

 działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa (tworzenie procedur związanych z bezpieczeństwem – przedstawianie rodzicom, nauczycielom, 

uczniom. 

 szkoła posiada: 

 Rejonowy i Wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  

Certyfikat „Szkoła bez przemocy”  
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Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli: 

Stypendia socjalne 

- naukowe:  2 uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,2 oraz wzorowe zachowanie 

- sportowe: 6 uczniów za zdobycie tytułu ,,Mistrz Powiatu w piłce siatkowej” 

 Dożywianie. 

Z decyzji GPOS - 41 osób, na wniosek dyrektora szkoły - 11 osób. 

Obowiązek szkoły i obowiązek nauki. 

Obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2011/ 2012 podlegało 100 dzieci z czego: 

- odroczonych na wniosek poradni  1 uczeń 

- spełniających obowiązek w w/w placówce  74 uczniów 

- spełniających obowiązek szkolny w innych placówkach na terenie kraju lub w innych państwach  25 uczniów 

- spełniających obowiązek szkolny z innych placówek  25 uczniów 

Remonty w placówkach oświatowych. 

W roku szkolnym przeprowadzono następujące  remonty  budynku: 

1. Zmieniono stolarkę okienna na całej powierzchni od strony północnej oraz od strony południowej w jednej sali i zapleczu administracyjnym. 

2. Dokonano malowania  sali  lekcyjnych. 
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SP Przyłęk 
 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyłęku uczestniczyli w następujących konkursach: 

1)  w konkursie plastycznym Bezpieczne wakacje 2011 – uczeń otrzymał wyróżnienie w województwie w kategorii wiekowej 10-12 lat 

2) w konkursie „Odświeżamy nasze miasto” zorganizowanym przez Sanepid w Kolbuszowej brało udział 9 dzieci i wszystkie otrzymały wyróżnienie 

3) udział w konkursie „Madonna z Puszczy, Patronka Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej” 3 uczennic, z których jedna zajęła I miejsce  

4) Wielkanocna pocztówka- brało w nich udział 7 osób, 5 zostało wyróżnionych,  2 osoby zostały nagrodzone organizatorem była Szkoła Podstawowa w 

Niwiskach 

5) IV miejsce w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

6) w zawodach sportowych uczniowie zajęli 

a) V miejsce w piłce ręcznej chłopców zawody gminne 

b) V miejsce w piłce halowej chłopców – zawody gminne 

c) III miejsce w piłce koszykowej chłopców – zawody gminne 

d) lekkoatletyka – II miejsce w skoku w dal dziewcząt, rzut piłeczką palantową chłopców – III miejsce, udział w biegu na 60m 

e) II miejsce w piłce nożnej chłopców na etapie gminnym 

f) II miejsce w trójboju lekkoatletycznym uczniów klas III-IV 

 

Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej  i bezpieczeństwo w szkole. 
 Realizując program wychowawczy i profilaktyczny kształtowano u uczniów: 

1) postawy patriotyczne poprzez udział dzieci w uroczystościach szkolnych z okazji 11     listopada, 3 maja, szacunek do symboli narodowych 

2) wychowanie w społeczeństwie poprzez aktywną działalność w samorządzie szkolnym,     czego wyrazem jest tworzona przez uczniów kronika szkoły 

przedstawiająca ważne     wydarzenia z życia społeczności szkolnej 
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3)aktywnego uczestnika kultury poprzez udział w przedstawieniu teatralnym „Nasz    Mikołajek” w Mielcu czy wyjazdach do kina w Rzeszowie 

 4)postawy ekologiczne poprzez udział w akcji „Sprzątanie świata”, wdrażanie do recyklingu,      zbiórkę zużytych baterii i makulatury, udział w apelu  z 

okazji Dnia Ziemi 

5)pomoc potrzebującym poprzez udział w akcjach charytatywnych: zbiórkę plastikowych    nakrętek. 

6)zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie klasy V (6 osób) zdali egzamin   na kartę rowerową, dzieci uczestniczyły w pogadankach z 

nauczycielami na temat       bezpiecznej drogi do szkoły. W kwietniu 2012 w szkole zorganizowano Gminny Turniej     Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

w którym uczestniczyły 3 drużyny z gimnazjum      oraz 7 drużyn ze szkół podstawowych7)zasady zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Uczniowie 

uczestniczyli w wycieczce na    basen w Mielcu, lodowisko w Dębicy oraz w wycieczce  turystyczno krajoznawczej    (Żarnowiec, Bóbrka, Odrzykoń, 

Prządki) .  

Uczniów  uczono zasad higieny i zdrowego odżywiania prowadząc akcję Szklanka mleka    oraz dzień z owocem w szkole. 

8)realizowano programy profilaktyczne: Nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół    nas, Trzymaj formę 

Dowożenie uczniów 
 

        Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku mogli korzystać z dowozu na trasie od  zakładu Marmury do szkoły w Przyłęku w godzinach porannych.                     

Z tego dowozu korzystało około 15 osób.  1 uczeń dojeżdżał do Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, a rodzice korzystali ze zwrotu kosztów dojazdu na 

podstawie porozumienia zawartego z Gminą. 
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Stypendia socjalne 

            Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” 

 Klasa I Klasa II Klasa III Uczniowie z 

orzeczeniem o 

upośledzeniu w stopniu 

lekkim 

Razem 

 

Liczba uczniów 

objętych 

programem 

0 5 5 2 12 

Łączna kwota 

dofinansowania 

0 900 900 420 2220  

 

                  Wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym 

 Liczba stypendiów Łączna kwota stypendiów 

Uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Przyłęku 

15 8336,50 

 

Dożywianie 
W roku szkolnym 2011/2012 z dożywiania korzystało początkowo 16 osób. Od 2 listopada dołączyło jeszcze 2 dzieci wskazanych przez GOPS w 

Niwiskach. W lutym 2012 z dożywiania zrezygnowały 3 osoby, a w marcu 1 osoba. Z dożywiania płatnego korzystała 1 osoba, a od marca 2012 r. 2 

osoby.  
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Obowiązek szkolny, obowiązek nauki (rok 2011/2012) 
 

Szkoła Obowiązek szkolny                  w tym 

 

W szkole w 

Przyłęku 

W innej szkole 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 70 58 12 

    

Remonty w placówkach oświatowych 
                                     

        W Szkole Podstawowej w Przyłęku w okresie wakacyjnym pomalowano dwie sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski. Utwardzono dojazd do Punktu 

Przedszkolnego w Przyłęku oraz pomalowano farbą olejną urządzenia na placu zabaw. 

 

SP Kosowy 

 Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:  

- Powiatowy Konkurs Ortograficzny pn. „ Mistrz Ortografii”- LO w Kolbuszowej- udział 

- Powiatowy konkurs pn. „ ABC ekologii” w Przedborzu- udział 

-Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pn. „ Miłośnicy przyrody” w Siedlance- I miejsce 

- ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach itp. (zasięg, organizator, osiągnięcia) : 

-Gminny konkurs: „Poeci i pisarze dzieciom- Trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam”- wyróżnienie 
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-Gminny konkurs w zbieraniu plastikowych nakrętek „ PET „- IV miejsce 

- Gminny konkurs plastyczny: „ Wielkanocna pocztówka” w Niwiskach- wyróżnienie 

- Powiatowy konkurs plastyczny „ Ogień w lesie” w Świerczowie- wyróżnienie 

- Dekanalny konkurs w Weryni „ Miłość jest twórcza- Śpiewamy dla Najświętszej Marii Panny”- I miejsce 

- ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie (nazwa zawodów, organizatorów i zasięg, osiągnięcia ): 

- Lekkoatletyka- przełaje w Niwiskach- I miejsce 

- Piłka nożna w Niwiskach: chłopcy- II miejsce, dziewczęta- III miejsce 

- Piłka siatkowa dziewcząt w Niwiskach- III miejsce 

- Tenis stołowy chłopców w Niwiskach- III miejsce 

- Piłka ręczna w Kosowach: chłopcy- III miejsce, dziewczęta- I miejsce 

- „ Mini-olimpiada sportowa dla klas I- III” w Niwiskach: III miejsce- konkurencje sportowe, I miejsce- doping: strój, piosenki kibiców 

 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) i bezpieczeństwo w szkole : 

Rok szkolny 20011/2012 był kolejnym okresem realizacji i oceny zadań przyjętych w Szkolnym Programie Wychowawczym i Profilaktyki. 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów można było zauważyć, że  uczniowie mają problem z odmawianiem w sytuacji, gdy ktoś  do 

czegoś ich namawia . W większości uważają, że zajęcia na godzinach wychowawczych, z pedagogiem, zajęcia profilaktyczne są przydatne. Wiedzą do kogo 

zwrócić się w szkole o pomoc, gdy mają kłopoty i trudności. Umiejętności i wiadomości zdobyte w szkole są zdaniem uczniów  raczej przydatne na co dzień. 

Większość uważa, że  propaguje się  w szkole zdrowy styl życia. W przypadku niewłaściwego zachowania, z uczniami rozmawia najczęściej wychowawca, 

czasami w obecności dyrektora, problem też jest poruszany na godzinie wychowawczej. Nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów: chwalą ucznia 

przed klasą, rzadziej przed rodzicami oraz stawiają właściwą ocenę z zachowania. 

Uczniowie lubią chodzić do szkoły, ponieważ mogą tam spotkać się z przyjaciółmi i  mogą się czegoś ciekawego nauczyć. Nie lubią chodzić do 

szkoły, gdy jest dużo zadawane. Najbardziej podobają się im lekcje wychowania fizycznego i wprowadziliby w związku z tym dodatkowe zajęcia sportowe. 

Gdy mają w szkole jakieś kłopoty, to najczęściej rozmawiają o tym z rodzicami oraz kolegami i koleżankami. Chętnie uczestniczą w organizowanych 

zajęciach sportowych, dyskotekach i wycieczkach. W przypadku przewinienia popełnionego przez ucznia w szkole nauczyciele najczęściej obniżają 

zachowanie lub wpisują uwagi. Zdaniem uczniów przykładem dobrego postępowania uczniów jest zbieranie nakrętek , udział w akcji ,,Sprzątanie świata'', 

wykonywanie dekoracji, pomoc młodszym uczniom. Przykładem złego zachowania są bójki, wyśmiewanie oraz chowanie obuwia. Uczniowie wiedzą jak 
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zachować się, gdy inni dokuczają koledze lub koleżance. 

W większości dbają o wygląd swojej klasy. Wykonują gazetki, prace plastyczne, przygotowują rekwizyty na przedstawienia. Biorą często udział w różnych 

konkursach. Dbają o swój wygląd zewnętrzny, żeby ładnie wyglądać. Nie są do końca pewni czy potrafią udzielić pierwszej pomocy. W swojej klasie czują się 

bardzo dobrze. 

W  szkole funkcjonował Samorząd Uczniowski wybrany w wolnych wyborach przez uczniów szkoły. Wychowanie dziecka opierało się na współpracy 

z jego domem rodzinnym, na uświadamianiu rodzicom problemów, konsultowaniu i koordynowaniu działań zmierzających do ich rozwiązania.  

  W zakresie wychowania, profilaktyki i opieki szkoła współpracowała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, policją, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej,  higienistką oraz pedagogiem szkolnym.  

W szkole systematycznie prowadzone były przeglądy sprzętu i usuwane wszelkie usterki i zagrożenia. Pracownicy znali swoje obowiązki z zakresu 

bhp i przestrzegali ich. Uczniowie w szkole objęci byli opieką w czasie wszystkich zajęć oraz przerw międzylekcyjnych, a pełnili ją nauczyciele według 

ustalonego grafiku. Na terenie szkoły nie miały miejsca wypadki uczniowskie. 

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizowała program: „ Szkoła bez przemocy”. 

 Dowożenie uczniów: 

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosowach dowożeni byli autobusami szkolnymi  zgodnie z harmonogramem trasy 

dowozu. 

Stypendia socjalne: 

- naukowe: W roku szkolnym 2011/2012 stypendium za wyniki w nauce otrzymały 3 uczennice ( 1uczennica kl. VI, 2 uczennice  kl. V). 

 Dożywianie. 

W roku szkolnym 2011/2012 objętych dożywianiem  było 18 uczniów. Uczniowie otrzymywali  gorący posiłek w formie cateringu,  przygotowany 

przez inną wyspecjalizowaną placówkę, tj. Szkołę Podstawową w Niwiskach. 

 Obowiązek szkoły i obowiązek nauki w roku szkolnym 2011/2012: 

Na podstawie spisu dzieci należących do obwodu: 

76- liczba wszystkich dzieci z rocznika 1999- 2006, w tym: 

53- liczba dzieci uczęszczających do SP Kosowy 

12- liczba dzieci uczęszczających do innej szkoły w Polsce 
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11- liczba dzieci uczęszczających do innej szkoły poza granicą Polski 

57- ogólna liczba dzieci uczęszczających do SP Kosowy, w tym: 

4- liczba dzieci z innego obwodu 

 Remonty w placówkach oświatowych. 

W roku szkolnym 2011/2012 nie było większych remontów. Na bieżąco usuwano wszelkie usterki, które zagrażały bezpieczeństwu dzieci i obniżały estetykę 

szkoły. 

SP Siedlanka 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

Zestawienie udziału i osiągnięć edukacyjnych w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 2011/12  

I. Konkursy przedmiotowe 

Nazwa konkursu organizator poziom uczestnicy nagrodzeni 

Konkurs polonistyczny PKO w Rzeszowie szkolny 4 - 

Konkurs matematyczny PKO w Rzeszowie szkolny 5 - 

Konkurs języka angielskiego NKJO w Rzeszowie szkolny  5 - 

 

II . Konkursy pozaszkolne 

Nazwa konkursu  organizator poziom uczestnicy nagrodzeni 

Konkurs zbiórka nakrętek Wójt Gminy Niwiska gminny Wszyscy 

uczniowie 

II miejsce 
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Gminny konkurs na kartkę 

wielkanocną 

SP Niwiska gminny 10 II i III miejsce 

2 wyróżnienia 

Powiatowy konkurs 

plastyczny,,Ogień w lesie” 

Nadleśnictwo Kolbuszowa powiatowy 5 I m. grafika, 

 

Bezpieczne wakacje  2011 Komenda Policji w 

Kolbuszowej 

powiatowy 4 1 wyróżnienie 

Przegląd grup kolędniczych GOKiB w Niwiskach gminny 2 grupy udział 

Mistrz ortografii Liceum Ogólnokształcące w 

Kolbuszowej 

powiatowy 3 Udział w półfinale 

VII Powiatowy konkurs poezji i prozy 

obcojęzycznej 

ZSZ w Weryni powiatowy 5 II m. recytacja 

I m praca plastyczna 

ABC dobrego wychowania  GOKi B w Niwiskach gminny 1 I m. w kat. recytacja 

,,Odświeżamy nasze miasto” Sanepid w Kolbuszowej powiatowy 3 1 wyróż. w kat. plastycznej 

Konkurs piosenki religijnej SP Werynia powiatowy zespół IV m 

Konkurs wiedzy pożarniczej 2012 Komenda Powiatowa Straży 

Pożarnej 

gminny 2 IV i VI miejsce 

Turniej bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

SP Przyłęk gminny 

 

 

zespół II miejsce zespół 

najlepszy uczestnik indywidualny całego turnieju 

ze szkół podstawowych 
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Mini olimpiada klas II-III SP Niwiska gminny zespół II miejsce 

Konkurs miłośnicy przyrody kl,III SP Siedlanka międzyszkolny 3 II m. 

 

III. Zawody sportowe 

Nazwa   poziom Uczestnicy  osiągnięcia 

Piłka ręczna dziewczęta - gmina drużyna III m. 

     

Piłka siatkowa 

dziewczęta 

- gmina drużyna II m. 

Piłka ręczna chłopcy - gmina drużyna I m. 

Piłka siatkowa  

chłopcy 

- gmina drużyna III m. 

Czwórbój-chłopcy - gmina drużyna II m. 

Piłka nożna 

chłopcy 

- gmina drużyna I m. 

Piłka nożna chłopcy - powiat drużyna III m. 

Lekka atletyka 1000 m chł. gmina indywidualni I m. 

 1000 m przełaje chł. gmina indywidualni I m III m. 
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 skok w dal chł. gmina indywidualni II m. 

 bieg 60m dz. gmina indywidualnie I m. 

Trójbój-chłopcy - gmina drużyna II m. 

 

 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) 

 i bezpieczeństwo w szkole  

W minionym roku szkolnym realizowano szkolny program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki. Ponadto realizowano programy: 

 „ Zawsze razem” 

 „Nie pal przy mnie „ 

 „5 porcji warzyw owoców i soku” 

 „Warzywa i owoce w szkole” 

 „Szklanka mleka” 

 „Warto być dobrym” 

Bezpieczeństwo w szkole – na lekcjach realizowano treści dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu , zachowania się wobec nieznajomych, 

zwierząt, oraz elementy wychowania komunikacyjnego. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze w okresie roku szkolnego pracownik obsługi z uprawnieniami przeprowadzał uczniów przed i po 

zakończeniu zajęć na przejściu dla pieszych. 

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli: 

Dowożenie uczniów. 
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Uczniowie z terenu Kosowy Owsianka oraz Kłodzin  korzystali z dowozu porannego. Była to grupa 6 – 10 uczniów. 

 Stypendia socjalne 

 naukowe - 4 

 Dożywianie. 

Dożywianiem objęto 17 uczniów. 

 Obowiązek szkoły i obowiązek nauki. 

Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczały do szkoły macierzystej lub do szkół sąsiednich za potwierdzeniem realizacji obowiązku. 

Remonty w placówkach oświatowych. 

    - brak 
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SP Trześń 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

Zestawienie udziału uczniów w konkursach w roku szkolnym 2011/12 

 

Lp. Nazwa konkursu Data Liczba  

uczestników 

Organizator Osiągnięcia 

1. 
Konkurs wiedzy pożarniczej 

luty 2012 1 
Powiatowa Straż 

Pożarna, GP w Niwiskach 

A. Kuca  

II miejsce 

2. 
Konkurs plastyczny na kartkę 

wilkanocną 

kwiecień 2012 9 
SP Niwiska I miejsce 

M.Sitko 

II miejsce 

M. Ślączka 

wyróżnienia 

B. Zieliński 

3. 
Konkurs bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym 

maj 2012 drużynowo 

( 3 osoby) 

SP Przyłęk I miejsce 

Zakwalifikowanie na powiat 

4. 
Konkurs plastyczny 

,, Pożar w lesie’’ 

czerwiec 2012 5 
Lasy Państwowe 

Starostwo Powiatowe 

Wójt Gminy Niwiska 

Wyróżnienie 

M. Ślączka 
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5. 
Konkurs plastyczny 

,,Czy wypadek to przypadek’’ 

marzec 2012 4 
KRUS 

uczestnictwo 

6. 
Miniolimpiada kl.II - III 

czerwiec 2012 
Kl.II - III SP Niwiska III miejsce 

7. Hufcowy konkurs piosenki harcerskiej 

 

 

 

marzec 2012 8 
SP Bukowiec I miejsce 

solista J.Fryc 

I miejsce 

zespół 

8. 
Chorągwiany Festiwal piosenki  

harcerskiej 

kwiecień 2012 7 
Chorągiew 

Podkarpacka ZHP 

w Rzeszowie 

uczestnictwo 

 

Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych 

Lp. 
Nazwa zawodów Organizator 

Osiągnięcia 

1. Trójbój lekkoatletyczny Gmina Niwiska dziewczęta II miejsce 

2. Trójbój lekkoatletyczny Gmina Niwiska chłopcy III miejsce 

3. Czwórbój lekkoatletyczny Gmina Niwiska chłopcy III miejsce 

 

 

 



 
38 

 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) i bezpieczeństwo w szkole  

Częsty kontakt nauczycieli – wychowawców z rodzicami, nie tylko podczas wywiadówek, realizacja planów wychowawczych, integracja dzieci podczas 

różnych wyjazdów i wycieczek szkolnych ,różnorodnych zajęć nadobowiązkowych, realizacja programu profilaktyki szkoły przynosi pozytywne efekty.               

W szkole nie notuje się większych problemów wychowawczych, niszczenia mienia , używania używek. Dobra organizacja opieki nad dziećmi, sprawowanie 

dyżurów nauczycieli według ustalonego regulaminu  powoduje, że nie dochodzi do większych wypadków  i urazów na terenie szkoły.  

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli: 

 Dowożenie uczniów. 

Szkoła nie prowadzi dowożenia uczniów. 

 Stypendia socjalne 

- naukowe – 2 uczniów ( 400,00 zł.) 

- socjalne – 13 uczniów ( 7 298,00 zł.) 

Dożywianie. 

W ramach dożywiania dzieci otrzymywały gorące posiłki przywożone w formie kateringowej. 

Dożywianiem objęte było 6 dzieci, pozostali uczniowie mogli korzystać również z posiłków za odpłatnością. 

  Obowiązek szkoły i obowiązek nauki. 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2011/12 – 48 

w tym : 

Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny poza obwodem szkoły : 9 

Remonty w placówkach oświatowych. 

W roku szkolnym 2011/12 podczas wakacji ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano drobnych napraw na terenie budynku i obejścia, 

wymieniono oświetlenie w jednej z sal lekcyjnych i w szatniach. 
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SP Hucisko 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

I. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:  

Uczniowie brali udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO Rzeszów na szczeblu szkolnym. 

II. Ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach, itp. (zasięg, organizator, osiągnięcia) 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku brali udział w następujących konkursach: 

 „Bezpieczne wakacje”- konkurs powiatowy - Komenda Powiatowa Policji i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej –   

I miejsce 

  „Ludowe ozdoby wielkanocne” – Muzeum Kultury Ludowej i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej – III miejsce  

i wyróżnienie 

 „Ozdoby choinkowe” – konkurs powiatowy - Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej - III miejsce i wyróżnienie 

 IV Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - SP Przyłęk – III miejsce (drużyna) 

  Ogólnopolski turniej Wiedzy Pożarniczej 2012 pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”  (eliminacje gminne) -    Gimnazjum Publiczne w 

Niwiskach – VI miejsce 

  „Ogień w lesie” – Nadleśnictwo Kolbuszowa we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej - wyróżnienie  

  „Trzy magiczne słowa” – konkurs gminny – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Niwiskach – dwa wyróżnienia (w kategoriach: inscenizacja oraz 

recytacja) 

 „Mistrz ortografii - konkurs powiatowy”- Starostwo Powiatowe w porozumieniu z Liceum Ogólnokształcącym  

w Kolbuszowej – finalistka 

III. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie (nazwa zawodów, organizatorów i zasięg, osiągnięcia)  

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku brali udział w następujących zawodach sportowych organizowanych na szczeblu 

rejonowym, powiatowym i gminnym: 

1. Rejonowy Turniej Szachowy – VI miejsce 

2. Powiatowy Turniej Szachowy:  
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 Drużynowy – II miejsce 

 Dziewcząt – I miejsce 

 Chłopców – III miejsce 

 

3. Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Sportowe:  

 Rzut piłeczką palantową chłopców – VI miejsce 

 Rzut piłeczką palantową chłopców – VIII miejsce 

 Biegi - 60 m chłopców – IV miejsce 

 

4. Powiatowe Biegi Przełajowe Chłopców – II miejsce 

5. Gminne Indywidualne Mistrzostwa Sportowe:  

 Rzut piłeczką palantową chłopców – I miejsce 

 Rzut piłeczką palantową chłopców – II miejsce 

 Rzut piłeczką palantową dziewcząt – II miejsce 

 Biegi  - 60 m chłopców – I miejsce 

 

6. Gminny Turniej Mini – Piłki Ręcznej Chłopców – II miejsce 

7. Gminny Turniej Mini – Piłki Koszykowej Chłopców – I miejsce 

8. Gminne Biegi Przełajowe Chłopców – I miejsce 

9. Gminny Turniej Mini – piłki nożnej chłopców – III miejsce 

10. Gminny Turniej Mini – piłki siatkowej chłopców – II miejsce 

11. Gminny Turniej tenisa stołowego chłopców – I miejsce 

12. Gminny Turniej tenisa stołowego dziewcząt – I miejsce 

13. Powiatowy Turniej tenisa stołowego dziewcząt – II miejsce 

14. Rejonowy Turniej tenisa stołowego dziewcząt – VI miejsce 

15. Czwórbój lekkoatletyczny gminny chłopców – I miejsce 
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 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) 

    i bezpieczeństwo w szkole  

1. Program „Szkoła Promująca Zdrowie” 

2. Program edukacyjno – profilaktyczny – „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” 

3. Spotkania z policjantami – pogadanki na temat podstawowych zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa dzieci  

na drogach oraz podczas zabaw w okresie ferii i wakacji.  

4. Zajęcia profilaktyczne i pogadanki dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią prowadzone m. in. w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy, w toku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz podczas spotkań z rodzicami. 

 

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli: 

Dowożenie uczniów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucisku w roku szkolnym 2011/2012 byli dowożeni autobusem Gimbus na dwóch trasach dowozu. Ilość dowożonych 

dzieci przedstawiała się następująco:  

 Hucisko – Leszcze – 11uczniów 

 Hucisko – Zapole – 19 uczniów 

Stypendia socjalne 

W roku szkolnym 2011/2012  20 uczniów Szkoły Podstawowej w Hucisku otrzymało stypendia szkolne. 

- naukowe 

W roku szkolnym 2011/2012  4 uczniów Szkoły Podstawowej w Hucisku otrzymało stypendia naukowe. 

Dożywianie. 

W roku szkolnym 2011/2012 dożywianiem objęto 37 uczniów Szkoły Podstawowej w Hucisku . 
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  Obowiązek szkoły i obowiązek nauki. 

W roku szkolnym 2011/2012 obowiązkowi szkolnemu w obwodzie Szkoły Podstawowej w Hucisku podlegało 65 uczniów. 51 uczniów realizowało 

obowiązek szkolny we własnym obwodzie. Pozostali – 14 - uczęszczali do innych szkół. 

 Remonty w placówkach oświatowych. 

W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Hucisku nie prowadzono prac remontowych z wyjątkiem doraźnych napraw sprzętu i wyposażenia.  

 

SP Hucina 

Sukcesy uczniów w roku 2011/2012 : 

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych  

- ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach itp. (zasięg, organizator, osiągnięcia) 

- ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie (nazwa zawodów, organizatorów i zasięg, osiągnięcia  

- 2 wyróżnienia -  IX konkurs plastyczny „Ogień w lesie” – Nadleśnictwo Kolbuszowa 

- udział – Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

- III miejsce – tenis stołowy dziewcząt – turniej gminny 

- II miejsce – koszykówka dziewcząt – turniej gminny 

- udział – konkurs plastyczny „Drzewo pomnik”- Nadleśnictwo Kolbuszowa 

- I miejsce – mini piłka nożna dziewcząt – turniej gminny 

- III miejsce – mini piłka nożna dziewcząt – turniej powiatowy 

- IV miejsce – tenis stołowy chłopców – turniej gminny 
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- udział –„Podróż kibica dookoła świata” – szkoła bez przemocy 

- konkurs jesienne dary – SP Hucina 

 

 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej (realizowane programy profilaktyczne) 

 i bezpieczeństwo w szkole  

- Program Ogólnopolski „Szkoła bez przemocy” 

- Program „Szklanka mleka” 

- Program „Owoce w szkole” 

- Akcja „Dzień Fair Play” 

- pogadanki o bezpieczeństwie przy udziale przedstawicieli Policji 

- Program wychowawczy Szkoły 

- Program profilaktyki Szkoły 

 

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli: 

 Stypendia socjalne 

- naukowe 

2011/2012 – 3 osoby (stypendia naukowe) 
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Dożywianie. 

6 osób (GOPS) 

 Obowiązek szkoły i obowiązek nauki. 

2011/2012 

- obowiązek przedszkolny 14 osób  (11 w SP Hucina) 

- obowiązek szkolny 26 osób  (14 w SP Hucina) 

Remonty w placówkach oświatowych. 

-remont pokoju nauczycielskiego (wymiana drewnianej podłogi, wylewka betonowa, ułożenie płytek, odmalowanie ścian, wymiana grzejnika) 

- remont dwóch klasopracowni ( wymiana podłogi drewnianej, wylewka betonowa, ułożenie wykładziny PCV, wymiana grzejników, położenie mozaiki na 

ścianach, malowanie ścian) 

- odnowienie boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej 

- zakup i instalacja nowych urządzeń na placu zabaw 

 


