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INFORMACJA 

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska  

w roku szkolnym 2016/2017 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty. 

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Niwiska, 

 z uwzględnieniem wyników egzaminu gimnazjalnego 2017r. 

W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy 

należy: 

1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, 

żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące 

zadania: 

1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego, 

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Niwiska związane są z obowiązkiem: 

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki. 

2. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

3. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 

4. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych. 

5. Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

7. Zapewnienia dowozów uczniów. 

8. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. 

9. Innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.
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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

GMINY NIWISKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Gmina Niwiska prowadzi 6 szkół podstawowych, jedno Gimnazjum w Niwiskach i Szkołę 

Muzyczną I st. w Niwiskach ( inf. dot. SM I st. – ostatni rozdział opracowania) 

Szkoła Podstawowa w Hucinie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna 

Dzieciom. 

Stan organizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2016/2017 

obrazują poszczególne tabele : 

I. Uwarunkowania organizacyjne w roku szkolnym2016/2017 

a) Szkoły podstawowe: 

L.p. 

Placówka 

 

 

 

l. 

dzieci 

l. 

oddziałów 

l. etatów 

pedago 

gicznych 

l. etatów 

niepedagogicznych śr. liczba 

dzieci w 

oddziale 

śr. 

liczba 

etatów 

na 

oddział 
admin. obsługa 

1.  SP Niwiska 98 6 9.84 0 6 16,3 1,64 

2.  SP Hucina 35 4 5,6 1 1 8,7 1,4 

3.  SP Przyłęk 53 3,5 7,55 0 1,25 15 2,2 

4.  SP Kosowy 22 3 4,9 0 0,5 7 1,6 

5.  SP Siedlanka 69 6 8,4 0 2 11,5 1,4 

6.  SP Hucisko 25 3 6,69 0 1 8,3 2,23 

7.  SP Trześń 52 4 7,67 0 1,5 13 1,91 

Razem 354 29,5 40,81 1 13,25 - - 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 11,4 1,77 
 

 

b) Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej-  

L.p. Placówka l. dzieci 
l. 

oddziałów 

l. etatów 

pedago-gicznych 

śr. liczba dzieci w 

oddziale 

śr. liczba 

etatów  

na oddział 

1.  SP Niwiska 15 1 1 15 1 

2.  SP Hucina 13 1 0,8 13 0,8 

3.  SP Przyłęk 15 0,5 0,84 14 1 

4.  SP Kosowy 0 0 0 0 0 

5.  SP Siedlanka 23 1 1 23 1 

6.  SP Hucisko 12 1 1 12 1 

7.  SP Trześń  15 0,5 1 15 1 

Razem 93 5 5,64 - - 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 13,14 0,83 
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c) Gimnazjum 
 

L.p. Placówka 
l. 

dzieci 

l. 

oddziałów 

l. etatów 

pedago 

gicznych 

l. etatów 

niepedagogicznych śr. liczba 

dzieci w 

oddziale 

śr. 

liczba 

etatów 

na 

oddział 
admin. obsługa 

  GP Niwiska 147 6 16.88 1 2 24.5 2.81 

Razem 147 6 16.88 1 2 24.5 2.81 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 24,5 2,81 

 

W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci, w odniesieniu do lat poprzednich, 

systematycznie maleje średnia liczba dzieci w oddziałach. Koniecznym zadaniem w bieżącej 

działalności związanej z nadzorem nad funkcjonowaniem oświaty jest analizowanie tej sytuacji 

i podejmowanie stosownych działań w celu poprawy wskaźnika efektywności 

wykorzystywania nakładów finansowych na 1 ucznia. 

II. Koszty utrzymania ucznia  

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy 

i inne. 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie 

uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich                                    

i poszczególnych szkół, co powoduje niedoszacowanie zadań. 

Od kilku lat kwota subwencji maleje, bowiem nadal spada liczba uczniów, a co za tym idzie, 

maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. 

Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują                           

w pełni wysokich kosztów wynikających z niższej, średniej liczby uczniów w oddziałach. 

Dodatkowe czynniki niezależne od JST takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania 

zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek 

dokonywania wypłat pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz 

innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej powodują konieczność angażowania przez JST znaczących 

środków. 

W celu poprawy efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na zadania oświatowe, 

corocznie prowadzony jest bieżący nadzór nad efektywną organizacją funkcjonowania                               

i konsekwentne weryfikowanie arkuszy organizacyjnych zgodnym z przepisami. Przy 

podejmowaniu wszelkich decyzji bardzo istotne są względy ekonomiczne, nadrzędnym jednak 

celem jest jakość kształcenia.  

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że niska wartość wskaźnika (liczba dzieci na 

oddział) świadczy o niskiej efektywności wykorzystania finansowych nakładów na szkoły                       

z budżetu JST. W efekcie tego rośnie inny wskaźnik, mianowicie kwota wydatków                                      

w przeliczeniu na 1-go ucznia. Dla organu prowadzącego stanowi to ważny sygnał, świadczący 

o niezbyt korzystnym wskaźniku efektywności finansowania zadań oświatowych. Wskaźniki te 

na bieżąco są monitorowane, nie zawsze jednak możliwym jest osiągnięcie pożądanego efektu. 

Analizując koszty utrzymania uczniów w poszczególnych szkołach należy stwierdzić, że nie są 

one porównywalne. W szkole podstawowej przy większej liczbie uczniów, koszty są niższe. 

III. Przygotowanie przedszkolne. 

29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).  

Najważniejsze zmiany dotyczą:  

• obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia,  

• prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia,  

• obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego, 

• prawa dziecka w  wieku od 3. do 5. roku życia do korzystania z  wychowania przedszkolnego. 

• Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

• Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej, o  ile korzystało z  wychowania przedszkolnego w  roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.  

• Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało 

do  przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o  możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki 

w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od 3 roku życia. Rok szkolny 2016/2017 był 

kolejnym rokiem, w którym wszystkie dzieci 4- letnie i 5-letnie miały prawo do realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne gmin – od dnia 1 września 2017 r. również 

wszystkie chętne dzieci 3-letnie będą miały zapewnione miejsce realizacji wychowania 

przedszkolnego. 

Oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017 realizowały, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, podstawę programową wychowania przedszkolnego. W ogólnodostępnych 

oddziałach, edukacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

dostosowywana była do ich możliwości i potrzeb.  
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IV. Opieka nad dziećmi do lat trzech. 

Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 nakłada na gminy szereg 

dodatkowych obowiązków, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością wydzielenia na ten cel 

dodatkowych środków. Widząc lukę w zapewnieniu opieki najmłodszym dzieciom                                       

i uwzględniając rosnące zainteresowanie mieszkańców taką formą opieki, gmina Niwiska                           

w partnerstwie ze stowarzyszeniami prowadziła : 

 Żłobek Jacek i Agatka w Siedlance, 

 Niepubliczne Punkty Przedszkolne: Promyk w Hucisku, Wesoły Promyk w Siedlance, 

Puchatek w Przyłęku, Tęcza w Trześni. 

 Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie prowadzi Niepubliczne Przedszkole 

Kraina Radości .  

 

Obowiązek szkolny, obowiązek nauki, nauczanie indywidualne: 

W  roku szkolnym 2016/2017 w SP w Kosowach prowadzone były zajęcia rewalidacyjne w 
wymiarze 2 godz. tygodniowo w formie: 

- terapii oligofrenopedagogicznej- kl. IV 

 

Realizacja obowiązku szkolnego w szkole podstawowej 
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L.p. Placówka 

l. dzieci 

podlegających 

obowiązkowi 

szkolnemu 

l. dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny w 

obwodzie szkoły 

(kolumny) 

4/3*100 

l. dzieci 

realizujących 

obow. Szk. w 

innej szkole 

l. dzieci 

realizujących 

obow. szk. poza 

gr. Kraju 

l.dzieci nie realizujących 

obowiązku szkolnego 

z powodu 

odroczenia 

z innych 

przyczyn 

1.  
SP 

Niwiska 
111 79 71,17% 17 15 0 0 

2.  SP Hucina 40 24 60% 13 3 0 0 

3.  
SP 

Przyłęk 
70 49  70% 13 8 0 0 

4.  
SP 

Kosowy 
47 20 42,55% 19 8 0 0 

5.  
SP 

Siedlanka 
93 78 83,87%  5 10 0 0 

6.  
SP 

Hucisko 
51 25 49,02% 26 6 0 0 

7.  SP Trześń 
54 36 

66,66% 18 0 0 0 

Razem 466 311 63,32% 111 50 0 0 
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8.  GP Niwiska 224 142 54 28 - - - 

Razem 224 142 54 28 - - - 

 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 była kontrola obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie w wieku od 7 lat 
do ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. 
Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko sześcioletnie miało obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Dziecko to na wniosek rodziców mogło być przyjęte do klasy pierwszej pod 
warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiadało opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w 
przypadku niekorzystania z wychowania przedszkolnego). 
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Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w 
klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
  
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 6 lat 

do ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. 

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których 

zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki -Wójt Gminy w imieniu którego zadanie to 

realizuje inspektor do spraw obsługi oświaty. 

 

V. Uwarunkowania kadrowe - struktura zatrudnienia, doskonalenie                         

i dokształcanie nauczycieli . 

Realizując zadanie wynikające z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze.zm oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430.) „w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 

budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 

środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków”, organ prowadzący obligatoryjnie przeznaczył środki 

wyodrębniając z budżetu każdej szkoły kwotę na realizację ww. zadania. Rokrocznie 

dyrektorzy szkół mają ustawowy obowiązek złożenia do organu prowadzącego planu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, a następnie sprawozdania  z 

wydatkowania środków na ten cel. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły 

poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. Doskonalenie 

w szkołach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. Konkretne potrzeby i sposoby, w jaki 

mogą być one zaspokajane, będą się zmieniać w zależności od wprowadzanych zmian, 

predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki szkoły.  

Poziom wykształcenia nauczycieli w osobach i etatach : 

Placówki 
Liczba osób zatrudnionych 

Liczba etatów Razem 
Wyż. mgr z p.p. Wyż. zaw. z p.p. 
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SP Niwiska 1  15 0 1 9,07 0,5 18 9,57 

SP Hucina 1 13 0 1 5,63 0,5 15 6,13 

SP Przyłęk 4 7 0 0 7,56 0 11 7,56 

SP Kosowy 1 9 0 1 4,41 0,5 11 4,91 

SP Siedlanka 5 7 0  1 7,66 0,44 16 8,10 

SP Hucisko 1  10 0 0 5,36 0 11 5,36 

SP Trześń 2 10 0 1 6,85 0,5 13 7,35 

GP Niwiska 11 10 0 2 16,29 0,94 23 17,23 

Razem 26 81 0 7 62,83 3,38 118 66,21 
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System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Niwiska, spowodował, że większość nauczycieli posiada kwalifikacje 

do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz 

prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie niewątpliwie dobra struktura w 

zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Poziom wykształcenia nauczycieli obrazuje 

powyższa tabela. 

VI. Poziom nauczania. 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum rozwijają, z pomocą 

nauczycieli, swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, podejmując rywalizację w różnego 
rodzaju konkursach, projektach, programach, zawodach sportowych, itp. i osiągają sukcesy na tych 

polach. 

VII. Wyniki zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu. 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas VI nie musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu 

kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów 

zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. 

Gimnazjum - średnie wyniki szkoły z Egzaminu Gimnazjalnego w 2017 roku.  

Miejsce w powiecie na 12 szkół gimnazjalnych: 

 

Część humanistyczna 

Język polski Historia i Wiedza o społeczeństwie 

Pkt % Stanin 
Miejsce szkoły w 

powiecie 
Pkt % Stanin 

Miejsce szkoły w 

powiecie 

Klasa A 21.6 67.4 5 

7 

17.5 54.7 4 

7 

Klasa B 23.6 73.9 6 18.3 57.1 5 

-       

Szkoła 22.5 70.3 5 17.9 55.8 5 

Gmina 22.5 70.3 5 17.9 55.8 5 

Powiat 22.6 70.7 5 19.3 60.5 6 

Województwo 22.7 70.8 5 19.3 60.2 6 

0

5

10

15

20

25

SP Niwiska SP Hucina SP Przyłęk SP Kosowy SP Siedlanka SP Hucisko SP Trześń GP Niwiska
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Część matematyczno- przyrodnicza 

Matematyka Przedmioty przyrodnicze 

Pkt % Stanin 
Miejsce szkoły w 

powiecie 
Pkt % Stanin 

Miejsce szkoły w 

powiecie 

Klasa A 13.0 44.7 5 

6 

12.6 45.1 3 

11 

Klasa B 13.8 47.6 6 13.6 48.7 4 

       

Szkoła 13.3 46.0 5 13.1 46.7 4 

Gmina 13.3 46.0 5 13.1 46.7 4 

Powiat 13.4 46.3 5 14.5 51.7 5 

Województwo 14.2 49.1 6 14.9 53.3 6 

 

 

Język angielski 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Pkt % Stanin 
Miejsce szkoły w 

powiecie 
Pkt % Stanin 

Miejsce szkoły w 

powiecie 

Klasa A 23.4 47.6 3  11.4 28.5 -  

Klasa B 25.3 55.8 4  13.0 32.4 -  

Klasa C     

 

9 

    

Szkoła 20.9 52.3 3 5 12.8 32.0 - 7 

Gmina 20.9 52.3 3  12.8 32.0 -  

Powiat 23.4 58.6 4  15.0 37.6 -  

Województwo 24.9 62.1 5  16.7 41.8 -  

 

Wszyscy uczniowie  przystąpili do  egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017. 

Organizacja sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego jest ważnym doświadczeniem dla szkoły i 

nauczycieli. Jego wyniki są niezwykle istotne z punktu widzenia jakości pracy szkoły. Egzamin 

podsumowuje wyniki wieloletniej pracy i do pewnego stopnia wyznacza dalsze jej kierunki. 

Trudno jest analizować wyniki osiągnięć uczniów, gdyż bardzo wiele czynników ma na tę sferę 

wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do 

zmierzenia. Wyniki egzaminów zewnętrznych nabierają innego znaczenia, gdy analizuje się je 

na tle wyników tej samej szkoły w latach ubiegłych, co umożliwia skala staninowa. Dzięki niej 

można diagnozować nie tylko stan obecny, ale obserwować zmiany zachodzące w jakości 

pracy szkoły.   

Nadzór pedagogiczny. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270 ze zm.)  określa  trzy formy nadzoru 

pedagogicznego  

1. ewaluację 

2. kontrolę 

3. wspomaganie 

Na podstawie w/w rozporządzenia wizytatorzy kuratorium przeprowadzają w wytypowanych 

szkołach tzw. ewaluację (czyli zbierają i analizują informacje o efektach działalności 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek). 

Celem tych działań jest bieżąca ocena stanu przestrzegania przepisów prawa działalności 

dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.                         

W roku szkolnym 2016/2017 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nie prowadziło ewaluacji 

problemowych tylko kontrole doraźne w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Niwiska.  

Ewaluacje problemowe były przeprowadzane  w Gimnazjum w Niwiskach w roku 2016.                        

W trakcie ewaluacji w gimnazjum zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł; od 

dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców (tych, 

których dzieci brały udział w badaniu), przy wykorzystaniu różnych metod badawczych (w tym 

obserwacje szkoły i zajęć lekcyjnych). Dzięki temu ewaluacja zewnętrzna dała wyniki o dużej 

wiarygodności. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2015r.,poz.1214 ze zm.) szkoła może spełniać 

wymagania na dwóch poziomach, tj.  

  podstawowym, 

  wysokim. 

W przedstawionym Raporcie z Ewaluacji Problemowej stopień wymagań w badanych 

obszarach kształtuje się na poziomie podstawowym i wysokim, co oznacza zadawalający 

stopień wypełniania wymagań. 

VIII. Baza lokalowa placówek oświatowych. 

Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie 

placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie co 

niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania 

nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej 

wartościowym w otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt szkoły na bieżąco 

doposażanie są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym. komputery, laptopy, 

tablety, tablice interaktywne i inne. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się 

sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Stały rozwój bazy 

dydaktycznej pochłania określone nakłady finansowe. Ograniczone środki budżetowe nie 

pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków szkól oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

podlega ciągłej modernizacji. Działania te powodują, że baza lokalowa spełnia określone 

standardy i normy użytkowe. Pomimo znacznych nakładów jakie poniesiono na ten cel, należy 

mieć świadomość ogromu zadań, których gmina musi się podjąć. Zmieniające się w dużym 

tempie otoczenie wymusza różnorodne działania w zakresie dostosowania szkół do aktualnych 

wymagań i oczekiwań. Należy przy tym skoncentrować się na działaniach zmierzających do 

modernizacji istniejących obiektów pod kątem dostosowywania ich do aktualnych potrzeb. 

W roku szkolnym 2016/2017 poprawiła się baza sportowa Szkoły Podstawowej Im. Jana Bosko 

w Trześni – funkcjonowała małą sala gimnastyczna. W budowie sala gimnastyczna 

pełnowymiarowa przy SP w Przyłęku. Opracowano dokumentacje budowlane do rozbucowy 

SP w Hucinie i Kosowach. 
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IX. Dowozy szkolne 

Z ustawy o systemie oświaty wynika, że na gminie spoczywa obowiązek organizacji dowozów 

szkolnych. Obowiązek ten jest realizowany w następujący sposób: 

 

 w południowej części gminy dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego w Niwiskach i 

Szkoły Podstawowej w Hucisku przez zatrudnionych w Urzędzie Gminy pracowników – 

kierowcę i opiekuna oraz samochody będące własnością gminy Niwiska (autobus szkolny 

„GIMBUS” z 2000 roku, 23 osobowy Mercedes z 2015r.) 

 w północnej części gminy przez zlecenie usługi firmie wybranej w trybie zapytania 

ofertowego: dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum Publicznego w Niwiskach i Szkół 

Podstawowych na dwóch trasach Przyłęk – Hucina – Niwiska  oraz  Kosowy – Siedlanka – 

Niwiska (Przewóz Osób i Usługi Budowlane CARS-BUD Bartosz Chlebowski z Huciny) 

 dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych do Mielca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

przy  ul. Królowej Jadwigi 1 oraz do Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tańskiego 3 

realizowany jest poprzez kierowcę i opiekuna zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz 

samochód będący własnością gminy (9 osobowy VOLKSWAGEN 7HC KOMBI z 2006r.), 

dowóz 3 dzieci do Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej realizowany jest na zasadzie 

porozumienia z Gmina Kolbuszowa. 

 

X. Inne informacje  

1.  SUKCESY  i  PROBLEMY: 

1) Szkoła Podstawowa  w Niwiskach 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Niwiskach  

 osiągnięcia w konkursach przedmiotowych  

Lp. Nazwa konkursu/ organizator 
Liczba 

uczniów 
Osiągnięcia 

1. Konkurs Języka Polskiego- KO Rzeszów 7 Etap szkolny 

2. Konkurs matematyczny- KO Rzeszów 6 Etap szkolny 

3. Konkurs historyczny- KO Rzeszów 3 Etap szkolny 

4. Konkurs przyrodniczy- KO Rzeszów 5 Etap szkolny 

5. Mistrz ortografii- KLIII 2 Etap gminny 

 

 ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach itp.  

Lp. Nazwa konkursu- organizator Liczba uczniów Osiągnięcia 

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

3. Lasy Państwowe- zapraszamy- Nadleśnictwo 

Świerczów 

2 II miejsce 

4. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 6 I miejsce 

5. Bezpieczne wakacje- PK Policji w Kolbuszowej 
 

1 wyróżnienie 

6. Wojewódzki Przegląd Piosenki Turystycznej 

Kolbuszowski Hufiec ZHP 

5 I miejsce 

7. Gminny Konkurs Poeci i Pisarze Dzieciom 1 I miejsce 

8. Rejonowy  Konkurs Poeci i Pisarze Dzieciom 1 wyróżnienie 

9. Konkurs Biblijny- dekanat 2 udział 
 

 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

Strona 12 z 32 
 

 ważniejsze osiągnięcia uczniów  w sporcie  

Lp Zawody Miejsce Uwagi 

1. Piłka nożna  - gmina IV – chłopcy 
 

10 osób 

2. Indywidualne zawody w LA- 

powiat 

 3 osoby 

3. Piłka nożna halowa- gmina I m – chłopcy awans na zawody 

powiatowe 

4. Piłka nożna halowa- powiat III m – dziewczęta 

VI m – chłopcy 

16 osób 

5. Tenis stołowy - gmina III m – chłopcy 

III m – dziewczęta 

6 osób 

6. Piłka siatkowa - gmina I m- dziewczęta 

Im- chłopcy 

20 osób 

7. Piłka siatkowa - powiat I m – dziewczęta 

I m – chłopcy 

20 osób 

9. Czwórbój lekkoatletyczny - gmina I m – chłopcy 

II m - dziewczęta 

12 osób 

10. Piłka siatkowa- rejon II m-dziewcząt 

IV m- chłopcy 

20 osób 

11. Piłka siatkowa- półfinał 

wojewódzki 

IV m- dziewczęta 10 osób 

 

2) Szkoła Podstawowa  w Hucinie 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Hucinie   

 udział w zawodach lekkoatletycznych Dziewcząt i chłopców - poziom gminny 
 udział w zawodach tenisa stołowego drużynowy - poziom gminny 
 udział Piłka Nożna chłopców - poziom gminny 
 130 miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie profilaktycznym "czas na zdrowie"  
 organizacja Gminnego Konkursu Plastycznego pt. "Św. Jan Paweł II - przyjaciel dzieci" 
 co roku zwiększenie liczby uczniów 
 współorganizacja IV Olimpiady Przedszkolaka 

problemy: 

 zbyt mała liczba sal lekcyjnych do realizacji podstawowych zadań edukacyjnych 

3) Szkoła Podstawowa  w Przyłęku 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłęku  

Zawody sportowe: 

1) III miejsce w zawodach powiatowych w skoku w dal chłopców 

2) Udział  w zawodach powiatowych   w rzucie piłeczką palantową chłopców 

3) IV miejsce w powiecie w drużynowym tenisie stołowym chłopców 

 

Konkursy: 

 

1) III miejsce w powiecie  konkursu  „Mistrz Ortografii” ucznia klasy V 

2) Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bajkowe kukiełki” 1 uczeń 

3) Udział w etapie powiatowym konkursu biblijnego ucznia klasy V 

4) Udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym 1z 10 – 1 osoba 

5) III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim z Języka Angielskiego – 1 uczeń 

6) Udział w etapie powiatowym konkursu czytelniczego 3 osoby 
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4) Szkoła Podstawowa  w Kosowach 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Kosowach 

 

Uczniowie SP w Kosowach na bieżąco brali udział w organizowanych 

konkursach wewnątrz i na zewnątrz szkoły:  

 

Przedmiotowo- artystyczne:   

 etap gminny Podkarpackiego Konkursu  Literatura i Dzieci „Nasze pasje”- 

GOK w Niwiskach,    kl. IV- VI- 4 wyróżnienia;  

 Gminny X Przegląd Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, kolęda”- SP w Trześni, kl. 

I oraz kl. VI wyróżnienie dla solisty, kl. IV, VI- miejsce II dla zespołu,;    

 Gminny Konkurs Literacki „ Moja miejscowość za 20 lat”-Biblioteka w 

Niwiskach, kl. VI- wyróżnienie 

 Gminny Konkurs Plastyczny „ Wielkanocna pocztówka”- SP w Niwiskach, kl. 

IV -wyróżnienie; 

 XIV Konkurs Plastyczny „ Wędrówki po lesie”- Nadleśnictwo Kolbuszowa w 

Świerczowie, kl. IV- miejsce III w kategorii prac malarskich; 

 V Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- SP w Cmolasie- kl. 

IV  miejsce III dla solisty  oraz  kl. IV, VI- miejsce IV dla zespołu. 

 

Sportowe: 

 etap gminny zawodów LA- SP w Niwiskach: bieg długi, kl. V- miejsce III oraz 

kl. VI- miejsce I ,rzut piłeczką palantową, kl. V- miejsce II oraz kl. VI- miejsce 

I;  

 Gminny Turniej Piłki Nożnej- SP w Niwiskach, kl. IV- VI- miejsce II.  

 

5) Szkoła Podstawowa w Siedlance 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlance. 

 

Konkursy: 

 1. Powiatowy Konkurs Ludowe Ozdoby Wielkanocne 

I miejsce uczeń kl. V, II miejsce uczennica kl. IV 

 2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dary Lasu” 

III miejsce uczennica kl. IV 

 3. Gminny Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” 

Ii II miejsce uczennic  z kl.VI 

 4. Gminny konkurs Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

I miejsce drużynowo, III miejsce powiat 

 5. Literatura dla Dzieci i Młodzieży „Podróże Małe i Duże” 

I gminny, I powiatowy, udział wojewódzki – finał 

 6. Gminny Konkurs „Kolędy i pastorałki” 

I miejsce drużynowo 

 7. Międzyszkolny Konkurs ortograficzny klas III 

I miejsce uczennica kl. III 
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Sukcesy w zawodach sportowych: 

Lp. Zawody Data Ranga Miejsce Ilość 

uczestników 

1. Indywidualne 

zawody LA 

Dziewcząt i 

chłopców 

16.09.2016 

r. 

Gmina -Niwiska   I miejsce bieg 

na 60 m. 

II miejsce bieg 

na 60 m. 

 II miejsce bieg 

na 800 m. 

III miejsce bieg 

na 800 m. 

 III miejsce Skok 

w dal 

III miejsce rzut 

piłeczką 

palantową 

18 

2.  

Indywidualne 

zawody LA 

 

20.09.2016 

r. 

 

Powiat 

-Kolbuszowa 

 IV miejsce bieg 

na 60 metrów 

 

1 

3. Mini Piłka Ręczna 

Dziewcząt 

i chłopców 

 

08.12.2016 

r. 

 

Gmina - 

Siedlanka 

 

Chłopcy II 

miejsce 
Dziewczęta II 

miejsce 

 

17 

4. Tenis stołowy 

drużynowy  

Chłopcy  

16.02.2017r. Gmina-Niwiska Chłopcy III 

miejsce 

3 

5. Mini piłka siatkowa 

dziewcząt i 

chłopców 

24.02.2017 Gmina Siedlanka Dziewczęta III 

miejsce 

Chłopcy II 

miejsce 

20 

6 Piłka Nożna 

chłopców 

30.05.2017r Gmina  

Niwiska 

IV miejsce 10 

 

b) Problemy 

Największym problemem szkolnym są ograniczone możliwości wyjazdowe uczniów, 
spowodowane wysokimi kosztami transportowymi. Położenie miejscowości w której 
uczniowie uczęszczają do szkoły nie sprzyja wielu wyjazdom w ciągu roku szkolnego, gdyż 
oszacowane koszty niekiedy mocno przewyższają możliwości finansowe rodziców. 

6) Szkoła Podstawowa  w Hucisku 

1/ SUKCESY  i  PROBLEMY: 

I. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:  

A. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO 

Rzeszów na szczeblu szkolnym z:  

 języka polskiego 

 języka angielskiego 

 historii 

 matematyki 
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 przyrody 

B. Uczniowie brali udział w konkursie powiatowym „Mistrz ortografii”, jedna uczennica 

zakwalifikowała się do finału z drugim wynikiem  /z powodu choroby nie uczestniczyla w 

finale/ 

II. Ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach, itp.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku brali udział w 

następujących konkursach: 

 Bezpieczne wakacje - konkurs powiatowy - Komenda Powiatowa Policji i Starostwo Powiatowe 

w Kolbuszowej –  II miejsce 

 „Poeci i pisarze dzieciom” - wyróżnienie 

 Ozdoby choinkowe – konkurs powiatowy - Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej - wyróżnienie 

 Ozdoby wielkanocne – Muzeum Kultury Ludowej i Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej – wyróżnienie 

 Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - SP Przyłęk  

  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016  (eliminacje gminne) – III miejsce 

 Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kolbuszowa we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Kolbuszowej – III miejsce 

 Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Gminie Niwiska – prezentacja przedstawienia 

profilaktycznego i tańca 

 Ogólnopolski Konkurs KRUS – udział 

 

Projekty i akcje 

 „Bezpieczna droga do szkoły” – Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej 

 „Mleko w szkole” – program unijny 

 „Moje dziecko idzie do szkoły – program dla uczniów klas I 

 „Owoce i warzywa w szkole” – program rządowy 

 „Nie pal przy mnie, proszę” – program kierowany do uczniów klas I-III 

 Akcje charytatywne  „Pomóż i ty”,  „Zakręćmy Afryką”, zbiórka nakrętek 

na wskazany cel   

III. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w sporcie  

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

następujących zawodach sportowych organizowanych na szczeblu rejonowym, powiatowym  

i gminnym: 

1. Powiatowe Biegi Przełajowe Dziewcząt – VI miejsce  

2. Gminny Turniej tenisa stołowego dziewcząt – I miejsce 

3. Powiatowy Turniej tenisa stołowego dziewcząt – II miejsce 

4. Gminny Turniej tenisa stołowego chłopców – II miejsce  

5. Powiatowy Turniej tenisa stołowego chłopców – III miejsce  

6. Gminne Biegi Przełajowe Dziewcząt – II miejsce 

7. Indywidualne mistrzostwa sportowe chłopcy – I miejsce 
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7) Szkoła Podstawowa w Trześni  

1/ SUKCESY  i  PROBLEMY: 

I. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:  

Uczniowie SP Trześń brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych 

przez KO Rzeszów na szczeblu szkolnym w następujących przedmiotach: 

 

 przyroda : poziom szkolny 1 uczeń, 

 język angielski : poziom szkolny 4 uczniów, 

 matematyka : poziom szkolny 1 uczeń, 

 historia : poziom szkolny 2 uczniów. 

  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jan Bosko brali udział w następujących 

konkursach: 

 IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – 

wyróżnienie/solista. 

 IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – II miejsce 

zespół. 

 Konkurs międzyszkolny „Podróże małe i duże” – wyróżnienie. 

 Gminny konkurs „Poeci i pisarze dzieciom” – miejsca II , III i wyróżnienie. 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Co w trawie piszczy” – III miejsce. 

 Hufcowy Konkurs Piosenki Harcerskiej – III miejsce. 

 Gminny konkurs wiedzy przyrodniczej – III miejsce. 

 

III. Osiągnięcia uczniów w sporcie  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jan Bosko brali udział w następujących zawodach 

sportowych organizowanych na szczeblu gminnym: 

1. Piłka ręczna dziewcząt – II miejsce gmina. 

2. Koszykówka dziewcząt – II miejsce gmina. 

3. Tenis stołowy dziewcząt – II miejsce gmina. 

4. Tenis stołowy chłopcy – I miejsce gmina. 

5. Rzut piłeczka palantową indywid. dziewczęta – II miejsce gmina. 

6. Biegi przełajowe indywid. chłopcy – III miejsce gmina. 

7. Skok w dal indywid. dziewczęta – II miejsce gmina. 

8. Biegi przełajowe indywid. dziewczęta – III miejsce gmina. 

9. Bieg na 60 m. indywid. dziewczęta – II miejsce gmina. 

10. Bieg na 60 m. indywid. chłopcy – II miejsce gmina. 

11. Biegi przełajowe indywid. chłopcy – I miejsce gmina. 

12. Czwórbój lekkoatletyczny dziewczęta -  I miejsce gmina. 

13. Czwórbój lekkoatletyczny chłopcy – III miejsce gmina. 

14. Trójbój lekkoatletyczny  dziewczęta – III miejsce gmina. 

15. Trójbój lekkoatletyczny chłopcy – II miejsce gmina. 
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8) Gimnazjum Publiczne w Niwiskach  

a) Sukcesy uczniów Gimnazjum Publicznego w Niwiskach  

Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Niwiskach corocznie biorą udział w różnego 

rodzaju konkursach przedmiotowych i sportowych na terenie powiatu i województwa, 

odnosząc znaczące sukcesy. Ilustruje to poniższe zestawienie. 

 

Konkursy : 

 

Rodzaj/tytuł konkursu Organizator Osiągnięcia 

„Bezpieczne wakacje” Komenda Powiatowa Policji  II miejsce 

Wojewódzki Festiwal Turystyczny Hufiec ZHP Kolbuszowa 

Klub Salamandra 

II miejsce drużynowo 

Konkurs na choinkę bożonarodzeniową wewnątrzszkolny udział 

Konkurs fotograficzny „Barwy jesieni w Gminie 

Niwiska” 

Samorząd Uczniowski udział 

Konkurs Mathematicus I LO im. Konarskiego  

w Mielcu 

udział 

Konkurs plastyczny „Kartka 

Bożonarodzeniowa” 

Hufiec ZHP Kolbuszowa  I miejsce 

Konkurs szkolny „Międzynarodowy Dzień 

Języków Obcych” 

wewnątrzszkolny uczestnictwo 

wszystkich klas 

XXI Powiatowy Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej  

w Widełce 

Gimnazjum w Widełce II miejsce 

indywidualnie 

„Ogród moich marzeń” Zespoł Szkół Agrotechnicznych  

w Ropczycach 

Wyróżnienie 

indywidualne 

Spotkanie z Druhną Nutką Hufiec Kolbuszowa  I miejsce drużynowo 

Konkurs wiedzy pożarniczej PSP Kolbuszowa I miejsce 

indywidualnie  

na szczeblu 

gminnym,  

III miejsce na 

szczeblu 

powiatowym 

„Wielkanocna pocztówka” wewnątrzszkolny udział 

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym 

Automobilklub Mielec IV miejsce 

drużynowo 

„Mathematicus” konkurs matematyczny I LO w Kolbuszowej udział 

Mała Biesiada Matematyczna LO Mielec udział 

Niezwykła postać  

z przeszłości mojej miejscowości 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w 

Weryni 

I miejsce 

indywidualnie 

X edycja Sejmiku Powiatowego w Kolbuszowej ZST Kolbuszowa II i III miejsce 

II edycja Frankofonii : 

Konkurs szkolny 

wewnątrzszkolny udział 
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 Wiedzy o M.C. Skłodowskiej 

 Plastyczny „Moja wieża Eifell” 

 Muzyczny 

 Dzień Smaków Frankofonii 

Szkolny konkurs matematyczny wewnątrzszkolny udział 

Zlot Bytnarowski Hufiec Kolbuszowa  II miejsce 13 DSH  

 

Zawody sportowe : 

Zawody sportowe Organizator Osiągnięcia 

Drużynowe Biegi Przełajowe 

dziewcząt  

SZS - powiat V miejsce drużynowo 

Dryżynowe biegi przełajowe 

chłopców 

SZS - powiat V miejsce drużynowo 

Sztafetowe biegi przełajowe 

chłopców 

SZS - powiat IV miejsce drużynowo 

Indywidualne Lekka Atletyka SZS - powiat Bieg na 300 m - 5 miejsce 

Bieg na 1000 m - 4 i 5 miejsce 

Gimnazjada Powiatowa  

w piłce siatkowej 

SZS - powiat I miejsce drużynowo dziewcząt 

Gimnazjada Rejonowa  

w piłce siatkowej, półfinały 

wojewódzkie 

SZS - województwo III miejsce drużynowo dziewcząt 

Liga Lekkoatletyczna SZS - powiat IV miejsce chłopcy  

i dziewczęta 

Gimnazjada Powiatowa  

w piłce siatkowej 

SZS - powiat III miejsce chłopcy 

 

2. DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI (jakie podejmuje 

placówka, jakie zamierza podjąć) 

 

a. Szkoła Podstawowa  Niwiska 

 wycieczki rowerowe, ścieżki zdrowia „Białkówka”, „Świerczówka”, „Rezerwat 
Buczyna” angażując rodziców, opiekunów 

 biwaki, wycieczki krajoznawczo – turystyczne z udziałem leśniczego, grupy 
wędrowne 

 prezentacja zdrowej żywności, połączona z konkursem na wielkanocną palmę, 
kartkę, stroik 

 realizowanie programów prozdrowotnych np :  
 „Nie pal przy mnie proszę”, 
 „Zdrowy uśmiech”, 
 „Cukrzyca – możesz pomóc”, 
 „Klub Bezpiecznego Puchatka”  
 ,,Radosny uśmiech. Radosna przyszłość.”, 
 ,,Między nami kobietkami” 
 ,,Szklanka mleka”  i ,,Owoce w szkole” 
 działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa (tworzenie procedur 

związanych z bezpieczeństwem – przedstawianie rodzicom, nauczycielom, 
uczniom 
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 wieczornice patriotyczne 
 opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza i zaniedbanymi grobami na parafialnym 

cmentarzu 
 rozprowadzanie świeczek, kartek wśród mieszkańców 

 

b. Szkoła Podstawowa  Hucina 

  organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Strażaka, 
Dzień Rodziny, Dzień Seniora w "Senior - Wigor" w Niwiskach 

  udział w Sołtysiadzie jako reprezentacja Sołectwa 
  Noc Profilaktyki 

 

c. Szkoła Podstawowa  Przyłęk 

 Organizacja imprez środowiskowych (zabawa choinkowa, Dzień KEN, Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Matki, sołtysiada, Dzień Dziecka) 

 Udział w programach Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka. 

 Realizacja rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 Realizacja programu edukacyjnego „Zawsze razem” 

 Realizacja programu w klasie 0 „ Śniadanie daje moc” 

 
d. Szkoła Podstawowa  Kosowy 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie SP w Kosowach brali udział w akcji : 
 sprzątania najbliższej okolicy z okazji 11 maja- Dnia bez śmiecenia; 
  „Noc Profilaktyki” w SP w Siedlance, podczas której uczniowie  prezentowali 

piosenki i tańce, scenki, hasła profilaktyczne  o tematyce antyalkoholowej, 
antynikotynowej, antynarkotykowej i innych uzależnień oraz przemocy; 

 zbierania nakrętek PET na zakup protezy, leczenie i rehabilitację dla rówieśnika z 
sąsiedniej gminy oraz na budowę i wyposażenie szpitali oraz zakup lekarstw w 
Tanzanii i Kenii; 

 zbierania zabawek dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego im. 
Jana Pawła II w Kolbuszowej. 

 W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie SP w Kosowach brali udział w pogadance : 
 zorganizowanej przez KRUS w Kolbuszowej na temat „ Bezpiecznego dzieciństwa 
na wsi”; 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie SP w Kosowach dalszym ciągu będą brali 
udział w powyższych akcjach oraz innych przedsięwzięciach, które będą wynikiem 
bieżących potrzeb środowiska. 

 

 

 

e. Szkoła Podstawowa  Siedlanka 

 roznoszenie przez harcerzy Betlejemskiego Światełka Pokoju 
 wolontariat na rzecz ludzi starszych (odwiedziny przez harcerzy) 
 festyn szkolny „Czas na zdrowie” 
 zbiorka makulatury  
 zbiorka nakrętek dla potrzebujących  
 zbiórka baterii 
 zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Kolbuszowej 
 akcja „Sprzątanie Świata” 
 sprzątanie opuszczonych grobów 
  organizacja „ Nocy Profilaktyki „ 
 współpraca z lokalnym kołem gospodyń wiejskich 
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 współpraca z Policją , Strażą, Biblioteką, Nadleśnictwem Świerczów. 
 

f. Szkoła Podstawowa  Hucisko 

 Współpraca z sołectwami w przygotowaniu programu do X Turnieju Sołectw 

Gminy Niwiska 

 

g. Szkoła Podstawowa  w Trześni  

 Współpraca z UKS „Gryf” Trześń przy organizacji imprez i festynów sportowych. 

 Organizacja imprez wespół z lokalnym środowiskiem w celu integracji 

mieszkańców. 

 

h. Gimnazjum Publiczne w Niwiskach   

Młodzież uczęszczająca do Gimnazjum Publicznego w Niwiskach aktywnie włącza się  
 w działania na rzecz społeczności lokalnej, przygotowując akademie okolicznościowe np. 
rocznica odzyskania niepodległości, 3 - Maja, ,Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, 
Dzień Profilaktyki, Dzień Patrona. Oprócz tego uczniowie gimnazjum przeprowadzili zbiórkę 
artykułów szkolnych i środków czystości dla  wychowanków przedszkola prowadzonego przez 
Siostry Felicjanki w Zabłotowie na Ukrainie. Innym działaniem było rozprowadzanie 
czekoladowych pierników, udział w ogólnopolskich akcjach „Góra Grosza” i „Okulary dla 
Afryki”. 

3.  WYMIEŃ DZIAŁANIA, INICJATYWY, KTÓRE PODEJMUJE PLACÓWKA 
(SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE) TAKIE, 

KTÓRE NIE SĄ POTWIERDZONE W INNYCH SZKOŁACH NA TERENIE 

GMINY 

 

a. Szkoła Podstawowa  Niwiska 

 Dzień pieczonego ziemniaka 
 Konkurs wielkanocny 
 Kiermasze dzieci, rodziców w celu pozyskania środków na cele szkolne lub akcje 

charytatywne 
 Współpraca z MSWiA, IPN, ZHP, ZHR z innych miejscowości 
 Współpraca z PSP –ćwiczeniowa ewakuacja szkoły 
 Organizacja konkursów fotograficznych o tematyce pór roku w naszej gminie 
 Organizacja DNIA SENIORA 
 Organizowanie Żywych lekcji historii  

 

b. Szkoła Podstawowa  Hucina 

 organizacja wraz z Niepublicznym Przedszkolem "Kraina Radości" Olimpiady 
Przedszkolaka 

 akcja "Podziel się prezentem" - zbiórka zabawek dla oddziału dziecięcego w 
Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Kolbuszowej 

 

c. Szkoła Podstawowa  Przyłęk 

1) Udział szkoły w programie edukacyjnym „Zbieraj baterie”. V miejsce w 

województwie podkarpackim w konkursie organizowanym przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. 

2) Zbiórka plastikowych nakrętek . 

3) Udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – pozyskanie 5 tys. 
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zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. 

4) Organizacja Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

5) Spotkania z ciekawymi ludźmi:  z Panem Zbigniewem Michalskim pochodzącym z 

Przyłęka autorem wierszy, lekcja o elektroodpadach z przedstawicielem Fundacji 

Czysta Ziemia. 
 

d. Szkoła Podstawowa  Kosowy 

Rok szkolny 2016/2017  w SP w Kosowach był kolejnym rokiem cyklicznych 
wyjazdów, tj.: 
Lekcje edukacyjne w terenie: 

 Park Historyczny Blizna; 
 Biblioteka Pedagogiczna w Kolbuszowej; 
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej; 
 „ Festiwal nauki i techniki” w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej; 

Wycieczki turystyczno- krajoznawcze: 
 Bieszczady- 2 dniowy wyjazd; 

Wyjazdy kulturalno- rekreacyjne: 
 kino, Park trampolin Happy Jump w Rzeszowie; 

Rok szkolny 2016/2017  w SP w Kosowach był również kolejnym rokiem cyklicznych 
zajęć warsztatowych z pracownikami PPP w Kolbuszowej, tj.: 
 „ Jak rozpoznać swoje zdolności” z zakresu orientacji zawodowej dla kl. VI; 
  „Przeciwdziałanie cyberprzemocy ” dla kl. IV- V; 

  metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla kl. I- III. 

 

e. Szkoła Podstawowa  Siedlanka 

a) Udział uczniów w corocznym Festiwalu Teatrów w Trzęsówce. 
b) Wykonywanie przedstawień teatralnych dla przedszkolaków z Punktu 

Przedszkolnego w Siedlance. 
c) Udział uczniów wszystkich klas w cotygodniowych lekcjach bibliotecznych w 

Publicznej Bibliotece w Siedlance – współpraca. 
d) Udział uczniów w cyklicznych spotkaniach w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 

(spotkania historyczne lekcje biblioteczne) – współpraca. 
e) Wykonywanie prac plastycznych w Bibliotece Pedagogicznej w Kolbuszowej – 

współpraca. 
f) Wystawy cotygodniowe prac plastycznych w Bibliotece Publicznej w Siedlance – 

współpraca. 
g) Zajęcia muzealne w Muzeum Sztuki Ludowej – Skansen w Kolbuszowej. 
h) Coroczne wyjazdy – wycieczki rowerowe z udziałem rodziców – trasami ścieżek 

edukacyjnych. 
i) Organizowanie międzyszkolnych konkursów : 

 Ortograficzny klas III. 
 Przyrodniczy klas III – „Miłośników przyrody”. 
 Konkursy czytelnicze szkolne. 
 Konkursy szkolne : dziwadeł. 

 
f. Szkoła Podstawowa  Hucisko 

 Współpraca w organizacji i przeprowadzeniu V Ogólnopolskiego Głosu 
Profilaktyki w Gminie Niwiska 

 Nocka w szkole – wspólne spędzenie czasu w szkole poza lekcjami 
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g. Szkoła Podstawowa w Trześni  

 Zbiórki nakrętek, baterii, makulatury i elektrośmieci. 
 Udział w akcjach organizowanych przez Gminie Niwiska 

 

h. Gimnazjum Publiczne w Niwiskach  

W roku szkolnym 2016/17 w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w Programie Youngster Plus współfinansowanym przez 
Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Celem programu jest wsparcie 
nauki języka angielskiego dla młodzieży  szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez 
prowadzenia dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. W 
programie tym wzięło udział 14 uczniów klas III, którzy mieli dodatkowo 3 lekcje języka 
angielskiego w tygodniu od września do czerwca. Grupa zrealizowała 90 godzin lekcyjnych 
tych zajęć. Spośród grupy uczniów z całej Polski spełniających określone kryteria jedna z 
uczennic biorących udział w zajęciach, została wylosowana i w okresie wakacji wzięła 
udział w tygodniowym obozie językowym w Londynie. 
   Innym działaniem podejmowanym przez szkołę była działalność drużyny Młodziczek 
przy UKS Niwa Niwiska skupiającej 12 zawodniczek. Zespół brał udział w rozgrywkach  w 
piłkę siatkową w gronie 21 zespołów z Podkarpacia. 
Na koniec I półrocza drużyna rozegrała 12 meczy i zajęła II miejsce, awansując do grupy B,  
a koniec II półrocza drużyna uplasowała się na V miejscu.  Zawodniczki skupione w tym 
zespole wzięły również udział w obozie treningowym organizowanym przez opiekunkę 
drużyny i innego nauczyciela w okresie wakacji we Frysztaku. 
   W gimnazjum działa również Szklone Koło Caritas liczące 18 członków, które 
podejmowało różne działania charytatywne mające na celu pozyskiwanie środków na 
pomoc osobom potrzebującym. 
   W szkole działa również Liga Ochrony Przyrody, której celem jest rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczych u uczniów, wdrażanie ich do prac na rzecz środowiska 
przyrodniczego, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez edukację prośrodowiskową. 
Uczniowie skupieni  w tym kole otaczają opieką  rośliny i hodowle zoologiczne. 
  Przy gimnazjum działa prężnie 13 DSH im. M. Orłowicza, która podejmuje szereg 
działań na terenie gminy i powiatu kolbuszowskiego. Wśród wielu akcji możemy wymienić 
: włączenie się w obchody Dnia Papieskiego pt. „Kolbuszowa wędruje z Janem Pawłem II”, 
warty honorowe na cmentarzu przy grobie Nieznanego Żołnierza, roznoszenie 
betlejemskiego światełka pokoju wśród mieszkańców gminy,  sprzedaż kadzidełek na 
Święto Trzech Króli, udział w warsztatach zuchmistrzowskich, wioślarskich, kursie 
pierwszej pomocy, Zlocie Bytnarowskim,, rajdzie, spływie kajakowym, obozie harcerskim, 
itp. 
  Ponadto spośród złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie 2 wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów  
 z projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/17” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 
które pomyślnie zweryfikowano pod względem formalnym, 1 został pozytywnie 
rozpatrzony. 
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4.  INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ POD 

POTRZEBY SZKOŁY 

 

a. Szkoła Podstawowa  Niwiska 

Brak danych  
 

b. Szkoła Podstawowa  Hucina 

Świetlica wiejska wspomaga istniejącą świetlice szkolną w organizowaniu uroczystości, 

pomoc w odrabianiu lekcji, zapewnia opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych. 
 

c. Szkoła Podstawowa  Przyłęk 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie I etapu edukacyjnego korzystali z opieki 
świetlicowej prowadzonej w ramach świetlicy wiejskiej. Zajęcia odbywały się od 12:30 
do 16:00. Z tej formy opieki korzystało  20 uczniów. 

 

d. Szkoła Podstawowa  Kosowy 

W roku szkolnym 2016/ 2017 świetlica wiejska realizowała swoje zadania poprzez: 
 udział w warsztatach ceramicznych; 
 wykonanie stroików świątecznych w ramach wolontariatu; 
 udział w sołtysiadzie; 
 udział w I Gminnym Międzyświetlicowym Turnieju Tenisa Stołowego; 
 przygotowanie ozdób wielkanocnych na Wielki Kiermasz Ozdób i Dekoracji; 
 udział  w konkursie Barwne inspiracje z Tesa; 
 ognisko świetlicowe; 
 konkursy z okazji Dnia Dziecka; 
 zajęcia dla dzieci i rodziców (gry i zabawy); 
 własnoręcznie wykonywanie różnych gier planszowych i zręcznościowych; 
 zajęcia plastyczne, ruchowe, kulinarne, tematyczne. 
 

    Efekty pracy można zobaczyć na facebooku. 
 

e. Szkoła Podstawowa Siedlanka 

Uczniowie korzystają ze świetlicy wiejskiej  po zajęciach szkolnych. 
 

f. Szkoła Podstawowa  Hucisko 

Świetlica wiejska funkcjonuje w budynku szkolnym, dzięki czemu możliwa jest ścisła 

współpraca instruktora świetlicy z dyrektorem i nauczycielami, m. in. w organizacji opieki 

nad dziećmi. Pani Magdalena Dyło prowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym planem 

pracy świetlicy, co umożliwia uczniom zarówno ciekawe spędzanie czasu wolnego, jak i 

przygotowanie się do lekcji (odrobienie prac domowych). Dzieci chętnie uczestniczą w 

zajęciach, podczas których mogą nabyć wiele nowych umiejętności, poznać nowe gry i 

zabawy oraz rozwijać swoje zainteresowania. 

 

g.  Szkoła Podstawowa w Trześni  

Świetlica wiejska funkcjonuje w zaadaptowanym pomieszczeniu przy szkole dzięki czemu 

możliwa jest ścisła współpraca instruktora świetlicy z dyrektorem i nauczycielami, m. in. 

w organizacji opieki nad dziećmi. Świetlice prowadzi pani Bożena Żądło która prowadzi 

zajęcia zgodnie z opracowanym planem pracy świetlicy, co umożliwia uczniom zarówno 

ciekawe spędzanie czasu wolnego, jak i przygotowanie się do lekcji (odrobienie prac 

domowych). Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, podczas których mogą nabyć wiele 

nowych umiejętności, poznać nowe gry i zabawy oraz rozwijać swoje zainteresowania. 
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XI. Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach  

 

1. Uwarunkowania organizacyjne w roku szkolnym 2016/2017 

L.p. Placówka l. dzieci 

l. etatów 

pedago 

gicznych 

l. etatów 

niepedagogicznych 

admin. obsługa 

1.  
Szkoła Muzyczna I 

st. w Niwiskach 

174 uczniów na 

dzień    31.12. 

2016 r 

20,54 1 1,5 

**Dane podane przez dyrektorów  

 

I. Koszty utrzymania ucznia w roku 2016 

1 270 017,87 zł : 146 uczniów = 8 698,75 zł 

 

II. Uwarunkowania kadrowe - struktura zatrudnienia, doskonalenie 

i dokształcanie nauczycieli . 

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła zatrudniła trzech nowych nauczycieli, ogółem w szkole 

pracowało 24 nauczycieli i 3 osoby z administracji i obsługi. 

 

KONCERTY 

Odbyło się 38 koncertów:  

- 01 września 2016 r.– Inauguracja roku szkolnego 2016/2017r. w wykonaniu uczniów i 

nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

- 17 października 2016 r. – Koncert „Uczniowie –Nauczycielom” z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej w wykonaniu uczniów naszej Szkoły, gościnnie wystąpił Allan Jurkowski z PSM I 

st. w Mielcu 

- 09 listopada 2016 r. – oprawa mszy świętej w Kościele Parafialnym św. Mikołaja w 

Niwiskach w intencji dr Jana Hupki (ostatniego właściciela dworu w Niwiskach), w wykonaniu 

chóru i orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

- 28 listopada 2016 r. – „Jesienny Koncert Muzyki Klasycznej i Rozrywkowej” w wykonaniu 

uczniów, nauczycieli SM I st. w Niwiskach oraz gości: Justyny Nowak i Mateusza Skiby 

- 05 grudnia 2016 r. – Koncert Mikołajkowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli klasy fletu, 

puzonu i saksofonu pani Doroty Wilk, pana Michała Jakubusa i pana Piotra Klocka, gościnnie 

wyatąpił Dominik Klecha ze SSM I st. w Jeżowem 

- 07 grudnia 2016 r. – Popis muzyczny w wykonaniu uczniów klasy fortepianu pani Justyny 

Fedus 

- 08 grudnia 2016 r. – Popis muzyczny w wykonaniu uczniów klasy skrzypiec i wiolonczeli 

pani Magdaleny Gumieli – Fryc oraz pani Katarzyny Bochenek – Meisner 

- 08 grudnia 2016 r. – Popis w wykonaniu uczniów i nauczycieli klasy fletu poprzecznego i 

organów pani Anny Muchy i pana Adriana Szczurka 

- 18 grudnia 2016 r. – Koncert na rynku w Kolbuszowej „Światełko Betlejemskie” w 

wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 

- 19 grudnia 2016 r. – Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów, nauczycieli, chóru i 
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orkiestry naszej Szkoły 

- 28 grudnia 2016 r. – Koncert dla Urzędu Gminy w Niwiskach podczas spotkania 

opłatkowego, w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej Szkoły 

- 06 stycznia 2017 r. – Koncert „Kolędowanie z Trzema Królami” w Kościele p.w. Św. 

Mikołaja w Niwiskach w wykonaniu orkiestry, nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Niwiskach 

- 09 stycznia 2017 r. –Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej Szkoły 

oraz gości: Michał Stochel, Maciej Kosztyła i Mateusz Skiba 

- 12 stycznia 2017 r. – Koncert w Szkole Podstawowej w Trześni – wystąpili gościnnie 

uczniowie naszej Szkoły. 

- 09 marca 2017 r.– Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

- 06 kwietnia 2017 r. – Popis klasy trąbki pani Marioli Szypuła 

- 27 kwietnia 2017 r. – Popis klasy gitary pani Jadwigi Huber 

- 27 kwietnia 2017 r. - Popis klasy trąbki pana Wojciecha Fryca 

- 03 maja 2017r. – oprawa mszy świętej w Kościele p.w. „Świętego Mikołaja” w Niwiskach, 

udział nauczycieli: Dorota Wilk, Adrian Szczurek, Konrad Wiech i Kamil Pezda 

- 10 maja 2017 r. – oprawa imprezy „Dzień Bibliotekarza” w Niwiskach, wystąpiła pani 

Justyna Fedus i ucz. Wiktoria Struzik 

- 15 maja 2017 r. -  Popis klasy saksofonu pana Michała Jakubusa 

- 15 maja 2017 r.  - Popis klasy akordeonu pana Tomasza Blicharza 

- 18 maja 2017 r. – Popis klasy organów pana Adriana Szczurka 

- 18 maja 2017 r. – Popis klasy fletu pani Anny Muchy 

- 22 maja 2017 r. – Popis klasy fagotu pana Janusza Kapiasa 

- 22 maja 2017 r.- Popis klasy puzonu pana Piotra Klocka 

- 22 maja 2017 r. – Popis klasy fletu pani Doroty Wilk 

- 22 maja 2017 r.- Popis klasy fortepianu pani Justyny Fedus i pana Jacka Gęsickiego 

- 25 maja 2017 r. – Popis klasy saksofonu pana Bogusława Pawełczaka 

- 25 maja 2017 r. – Popis klasy waltorni pana Kamila Pezdy 

- 25 maja 2017 r. – Popis klasy klarnetu pana Konrada Wiecha 

- 29 maja 2017 r. – Popis klasy skrzypiec pani Magdaleny Gumieli –Fryc 

- 29 maja 2017 r. – Popis klasy wiolonczeli pani Małgorzaty Jarek 

- 29 maja 2017 r. – Popis klasy gitary pana Krzysztofa Warzochy 

- 31 maja 2017 r. - Oprawa muzyczna Plebiscytu Człowieka Roku Powiatu Kolbuszowskiego 

2016, w Domu Kultury w Kolbuszowej. Udział wzięli: Agnieszka Reguła, Michał Jakubus i 

Kamil Nowak 

- 04 czerwca 2017 r. – III Piknik Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

- 07 czerwca 2017 r. – nagranie do audycji radiowej dla Radia Rzeszów, wystąpiły: Klara 

Harchut i Wiktoria Struzik z klasy pani Justyny Fedus 

- 12 czerwca 2017 r. – Popis klasy perkusji pana Kamila Nowaka 

 

AUDYCJE MUZYCZNE 

 

- 08 grudnia 2016 r. – Muzyczny Poranek dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach w wykonaniu 

uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

- 05 października 2016 r. – Audycja dla Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” z Jagodnika z 

okazji „Międzynarodowego Dnia Muzyki” w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Niwiskach. 

- 11 kwietnia 2017 r. – Muzyczny Poranek dla Szkoły Podstawowej w Przedborzu, Kamionce i 

Dobryninie, w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej Szkoły. 
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 - 12 kwietnia 2017 r - Muzyczny Poranek dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich 

oraz dla Domu Seniora „Senior – Wigor” w Niwiskach. 

 

PRZESŁUCHANIA 

Przesłuchania półroczne wszystkich uczniów klas II i III oraz przesłuchania kwalifikacyjne do 

Regionalnych  Przesłuchań CEA, odbyły się w dniach 12 i 15 grudnia 2016 roku. 

Przesłuchania CEA województwa podkarpackiego odbyły się na przełomie lutego i 

marca 2017 roku z udziałem uczniów wszystkich klas instrumentalnych (z wyjątkiem 

organów). Szkoła otrzymała 9 wyróżnień /najwyższych nagród/, najlepiej zaprezentowali się 

uczniowie klas instrumentów dętych drewnianych i blaszanych. Pełna dokumentacja i 

punktacja z przebiegu Przesłuchań CEA znajduje się w sekretariacie szkoły. 

Egzaminy promocyjne dla wszystkich uczniów klas II i III  odbyły się 01, 05 i 08 

czerwca 2017 roku. 

 

WARSZTATY I SZKOLENIA z udziałem nauczycieli SM 

- W dniu 14 listopada 2016r. Justyna Fedus brała udział w „Mistrzowskim Regionalnym 

Seminarium Pianistycznym” w ZSM nr 2 w Rzeszowie. Seminarium prowadzone było przez 

prof. dr hab. Jerzego Sterczyńskiego z UMFC w Warszawie. 

- W dniach 12-13 grudnia 2016r. Adrian Szczurek uczestniczył w „VI Ogólnopolskiej Giełdzie 

Projektów” w Lublinie. 

- W dniu 15 grudnia 2016r. Jacek Gęsicki uczestniczył w szkoleniu „Etapy pracy nad utworami 

muzycznymi towarzyszące efektywnemu ćwiczeniu” w PSM I st. w Łańcucie. Prowadzenie 

seminarium prof. Joanna Ławrynowicz-Just. 

- W dniu 21 grudnia 2016r. Jacek Gęsicki brał udział w szkoleniu  „Wymagania edukacyjne w 

szkole muzycznej” w PSM I st. w Łańcucie. Szkolenie prowadzone było przez mgr Agnieszkę 

Hejduk-Domańską, doradcę metodycznego MKiDN. 

-Wykłady i lekcje mistrzowskie w ramach XVI Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach, 

16-22.10.16 (Krzysztof Warzocha) 

-Warsztaty Metodyczne- Kupiński Guitar Duo w Jarosławiu, dr hab. Ewa Jabłczyńska, mgr 

Dariusz Kupiński, 08.12.16. (Krzysztof Warzocha) 

-Punkt Konsultacyjny CEA w Leżajsku, prof. dr hab.Wanda Palacz,14.12.16. (Krzysztof 

Warzocha) 

- Budowanie wymagań edukacyjnych w szkole artystycznej (CENSA) w Rzeszowie, 26.10.16. 

(Jadwiga Huber, Dorota Wilk) 

- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kontekstu kultury, edukacji. Wyzwania 

kształcenia artystycznego. Panel gitarowy. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, 

18.11.16 (Jadwiga Huber) 

- 6.12.2016 r., Przeworsk – „Umiejętność właściwego doboru repertuaru oraz problemy 

interpretacyjne w literaturze edukacyjnej stopnia podstawowego”. 

Prowadzący: mgr Jarosław Sereda. (Michał Jakubus) 

- 3-5.11.2016 r. – uczestnictwo w V Meetingu Fletowym – konferencji fletowej. (Anna Mucha) 

- 12.12.2016 r. – „Budowanie psychicznej odporności scenicznej uczniów”. CENSA 

Prowadzący: mgr Jarosław Mirkiewicz (Bogusław PWEŁCZAK I Anna Mucha 

- XII Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy w Przeworsku – „Elementy rozszerzonych 

technik gry na saksofonie. Przydatne ćwiczenia”. Prowadzący: prof. Dariusz Samól. (Bogusław 

Pawełczak) 

- 11.01.2017 r., Kraków – „Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora”. (CENSA) udział Doroty 

Wilk 

- 17-18 i 24-25 września- szkolnie instruktorskie – technika SLS- w Warszawie- udział 

nauczyciela Marioli Nycek 
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- 28 października- Szkolenie organizowane przez CENSA- „ Budowanie wymagań 

edukacyjnych”- udział wszystkich nauczycieli sekcji.  

- 25 października i 28 listopada - Państwowa Szkoła Muzyczna w Kolbuszowej- udział w 

Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez dr Tomasza Ślusarczyka oraz mgr Tomasz 

Bińkowskiego -udział nauczyciela Wojciecha Fryca i Kamila Pezdy. 

- 5 listopada- „ Spotkanie z Mistrzem”- warsztaty puzonowe prowadzone przez Tomasza 

Kacprzaka- CENSA- czynny udział uczniów: J. Podgórska i J. Wesołowski oraz nauczyciela 

Piotra Klocka 
- 7 listopada – seminarium perkusyjne w Toruniu- udział nauczyciela Kamila Nowaka, 

prowadzone przez dr hab. Stanisław Halat 
- 10 grudnia- „Prawo pracy”- szkolenie organizowane przez CENSA w Warszawie- udział 

nauczyciela Piotra Klocka 

- 26 kwietnia 2017 r. – Kolbuszowa, warsztaty fletowe prowadzone przez panię Marię 

Grochowską z AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – udział Anny Muchy i Doroty 

Wilk 

- 24 maja 2017 r.-  Niwiska, warsztaty fletowe prowadzone przez pana dr. Wiesława Suruło z 

AM w Krakowie – udział Anny Muchy i Doroty Wilk 

- 29 marca 2017 r. – Szkolenie z Pierwszej Pomocy dla wszystkich pracowników naszej 

Szkoły, prowadzenie: firma ALTIS 

- 30 marca 2017 r. – Niwiska, warsztaty pianistyczne prowadzone przez panią dr Agnieszkę 

Hoszowską – Jabłońską – udział Justyny Fedus, Jacka Gęsickiego, Aleksandry Rząsy i Adriana 

Szczurka 

- 15 marca 2017 r. – Niwiska, w ramach Konkursu odbyło się seminarium i warsztaty 

prowadzone przez dr Jakuba Urbańczyka z AM w Krakowie pt. „ Prawidłowy oddech i emisja 

dźwięku  jako podstawa kształtowania barwy i artykulacji w grze na instrumentach dętych”, 

udział Piotra Klocka, Doroty Wilk, Anny Muchy, Kamila Pezdy 

- 17 stycznia 2017 r. – Ropczyce, Warsztaty z Błażejem Gawlińskim – udział Kamila Nowaka 

- 22 marca i 08 kwietnia 2017 r. – Warszawa CENSA, ABC aranżacji – opracowywanie 

utworów na instrumenty i zespoły, udział Kamila Nowaka 

- 5 i 6 kwietnia 2017 – Kolbuszowa, Seminarium Perkusyjne, udział Kamila Nowaka 

- 24 kwietnia 2017 r. – Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli, prowadzenie Piotr Klocek 

„Szkolne Prawo Pracy” 

- 23 i 24 luty 2017 r. – Kolbuszowa, prowadzenie Tomasz Bińkowski „Właściwy dobór 

programu nauczania uwzględniający stopień zaawansowania oraz możliwości ucznia”, udział 

Kamila Pezdy 

- 03 i 04 kwiecień 2017 r. – Kolbuszowa, prowadzenie Tomasz Bińkowski „Łączenie 

dźwięków w artykulacji legato”, udział Kamila Pezdy 

- 14 i 15 maj 2017 r. – Kolbuszowa, prowadzenie Tomasz Bińkowski „Elementy postawy 

podczas gry jako czynnik ułatwiający oddech i projekcje dźwięku”, udział pana Kamila Pezdy 

- 17-19 luty 2017 r. – Kraków, Międzynarodowa Konferencja naukowa „Synteza Barw”, udział 

Kamila Pezdy:  

wykład prof. Stolarczyka - Rola pedagoga w kształtowaniu młodego muzyka. Eliminowanie 

najczęściej popełnianych błędów, udział Kamila Pezdy: 

wykład prof. Jindricha Petrasa -  Rozwój techniki i praktyki wykonawczej w Niemieckiej 

szkole waltorniowej na przełomie XIX i XX wieku, udział Kamila Pezdy 

- 20 marca 2017 r. - Warsztaty Gitarowe w Szkole Muzycznej I st. w Błażowej- dr Miłosz 

Mączyński (AM Kraków), udział Krzysztofa Warzochy i Jadwigi Huber 

- Dni Jana Nepomucena Bobrowicza w Akademii Muzycznej w Krakowie- 27-28.05.2017 r., 

udział Krzysztofa Warzochy 

- 2016/2017 - kurs nauki gry wiolonczeli metodą Suzuki stopień 1, udział Małgorzaty Jarek 
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- 24 marca 2017 r. – Punkt konsultacyjny Leżajsk, prowadzenie Marek Nosal, udział Jadwiga 

Huber 

- 10 maja 2017 r. – Punkt konsultacyjny Leżajsk, prowadzenie prof. Wanda Palacz, Jadwiga 

Huber 

  

W szkole odbyły się następujące konkursy: 

 

II KONKURS PUZONISTÓW, TUBISTÓW I EUPHONISTÓW, NIWISKA 2017 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem i wydarzeniem drugiego semestru była organizacja 

II Makroregionalnego Konkursu Puzonistów, Tubistów i Euphonistów, który odbył się w 

dniu 15 marca 2017 roku. W przygotowaniach oraz obsłudze logistycznej wzięli wszyscy 

nauczyciele oraz uczniowie klasy puzonu P. Gaweł i N. Jachyra. 

Konkurs został zorganizowany przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia 

Puzonistów i Tubistów oraz przy ogromnym wsparciu Gminy Niwiska, Dyrekcji Szkoły i Rady 

Rodziców. 

W ramach Konkursu odbyło się seminarium i warsztaty prowadzone przez dr Jakuba 

Urbańczyka z AM w Krakowie pt. „ Prawidłowy oddech i emisja dźwięku  jako podstawa 

kształtowania barwy i artykulacji w grze na instrumentach dętych” 

 

PODKARPACKI FESTIWAL MŁODYCH FLECISTÓW, NIWISKA 2017 

W Podkarpackim Festiwalu Młodych Flecistów w Niwiskach wzięło udział 29 

uczestników. W jury zasiedli nauczyciele uczniów, którzy zaprezentowali się na scenie. 

Przewodniczył pan dr Wiesław Suruło z Akademii Muzycznej w Krakowie. W ramach 

Festiwalu 24 maja 2017 roku odbyły się warsztaty na temat „Prawidłowy oddech i emisja 

dźwięku jako podstawa kształtowania barwy i artykulacji w grze na flecie” przeprowadzone 

przez dr. Wiesława Suruło z Akademii Muzycznej w Krakowie.  

 

ZEWNĘTRZNE KONKURSY I FESTIWALE  

6-9.12.2016 r. – Dawid Gruszka brał udział w XII Międzynarodowym Festiwalu 

Saksofonowym w Przeworsku. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział uczniów klasy trąbki w XI Festiwalu  

Instrumentów Dętych Blaszanych w Kolbuszowej w dniu 23 grudnia 2016 r. gdzie uczennica 

Julia Wiącek zdobyła 2 miejsce, Karolina Maciąg 3 miejsce , a Jakub Haracz wyróżnienie. 

Uczniów przygotował Wojciech Fryc. 

- 10 kwietnia 2017 r. – Kolbuszowa, VII Makroregionalny Konkurs Pianistyczny ”Wiosenne 

Spotkania Muzyczne” – występ Klary Harchut z klasy Justyny Fedus (wyróżnienie) 

- 12 maja 2017 r. – Stalowa Wola, „Dźwiękiem malowane” – VIII Konkurs Muzyczno – 

Plastyczny, udział Klary Harchut  i Wiktorii Struzik(2 wyróżnienia za pracę plastyczną) 

- 21.04.2017 r. – Marcin Kosiorowski wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Instr. Dętych 

"Jupiter" w Krakowie (20,60 pkt.) 

– 22 kwietnia 2017r. – Rzeszów, Marcin Kosiorowski wziął udział w programie „Mam Talent” 

i zakwalifikował się do następnego etapu. 

 

- 26.04.2017 r. – Regionalny Festiwal Fletowy w Kolbuszowej. 

Natalia Głodek – I miejsce, 

Sylwia Strzępka – wyróżnienie I stopnia, 

Sylwia Opiela – wyróżnienie I stopnia, 

Martyna Haracz – wyróżnienie II stopnia. 

- 08.05.2017 r. – Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu. 
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Marcin Kosiorowski – Złoty Laureat. 

 

- 24.05.2017 r. – Podkarpacki Festiwal Młodych Flecistów w Niwiskach. 

- Oliwia Wilk – II miejsce w kat. I, 

- Natalia Głodek – I miejsce w kat. II, 

- Sylwia Opiela – wyróżnienie w kat. II. 

- Marcin Kosiorowski – GRAND PRIX, 

- Aleksandra Czajkowska – III miejsce w kat. I, 

- Aleksandra Zasowska – I miejsce w kat. III, 

- Wiktoria Gąsior – II miejsce w kat. III. 

 

- 15 marca 2017 r.- II Makroregionalny Konkurs Puzonistów, Tubistów i Euphonistów w 

Niwiskach- udział uczniów klasy puzonu: Julii Podgórskiej (wyróżnienie) i Jakuba 

Wesołowskiego (II miejsce) 

 

- 11 maja 2017 r. - Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie- 

udział uczennicy klasy waltorni O. Zuby (wyróżnienie)  oraz uczennicy klasy trąbki Julii 

Wiącek (wyróżnienie) 

 

- 11 maja 2017r. -Ogólnopolski Konkurs perkusyjny w Skawinie- udział uczniów klasy 

perkusji: M. Wilk  - wyróżnienie, K. Kuna - wyróżnienie, M. Ofiara, M. Kuca., E. Wrażeń. 

Wszyscy uczniowie przygotowanie przez Kamila Nowaka.  

 

- 04 kwietnia 2017 r. – Głogów Młp., II Regionalny Konkurs Skrzypcowy, Altówkowy i 

Wiolonczelowy „Wesołe smyczki”, III miejsce Zuzanna Buczek z klasy Magdaleny Gumieli – 

Fryc 

 

- 08-09 maja 2017 r. – X Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych w Biłgoraju, 

wyróżnienie Julii Wiącek z klasy Wojciecha Fryca 

 

- marzec i lipiec 2017 – udział ucznia klasy fletu Doroty Wilk – Marcina Kosiorowskiego w 

programie telewizyjnym TVN – „Mam talent” /Rzeszów i Kraków. Przejście z precastingu do 

castingu i otrzymanie w Krakowie „3x na TAK” 

 

HOSPITACJE I EWALUACJA: 

- 28. 09. 2016 r. – klasa perkusji pana Kamila Nowaka 

- 28. 09. 2016 r. – klasa klarnetu pana Konrada Wiecha 

- 03. 11. 2016 r. -  kształcenie słuchu prowadzone przez panią Monikę Kusz 

- 03. 11. 2016 r. – audycje muzyczne prowadzone przez panią Anną Siciak 

- 03. 11. 2016 r. – rytmika prowadzona przez panią Jadwigę Basistę – Jandę 

- 01. 12. 2016 r. – klasa waltorni pana Kamila Pezdy 

- 01. 12. 2016 r. – klasa fortepianu pana Jacka Gęsickiego 

- 01. 12. 2016 r. – klasa trąbki pani Marioli (Nycek) Szypuły 

- 09. 02. 2017 r. – klasa wiolonczeli pani Katarzyny Bochenek – Meisner 

- 09. 02. 2017 r. – klasa gitary pana Krzysztofa Warzochy 

- 16. 02. 2017 r. – klasa gitary pani Jadwigi Huber 

- 16. 02. 2017 r. – klasa saksofonu pana Michała Jakubusa 

- 23. 02. 2017 r. – klasa trąbki pana Wojciecha Fryca 

- 23. 02. 2017 r.- klasa fletu pani Anny Muchy 

- 23. 03. 2017 r. – klasa organów pana Adriana Szczurka 
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- 03. 04. 2017 r. – klasa skrzypiec pani Magdaleny Gumieli – Fryc 

- 18. 05. 2017 r. – klasa fagotu pana Janusza Kapiasa 

- 18. 05. 2017 r. – klasa puzonu pana Piotra Klocka 

- 01. 06. 2017 r. – klasa fortepianu pani Justyny Fedus 

- 01. 06. 2017 r. - klasa akordeonu pana Tomasza Blicharza 

- 01. 06. 2017 r. – klasa saksofonu pana Bogusława Pawełczaka 

- 06. 06. 2017 r. – klasa fortepianu dodatkowego pani Aleksandry Rząsy 

 

Z wniosków pohospitacyjnych dyrektora szkoły wynika, że  nauczyciele mają bardzo 

dobre relacje z uczniami co pozytywnie przekłada się na naukę gry. Nauczyciele wykorzystują 

na lekcjach innowacje, korzystają z pomocy dydaktycznych, a przede wszystkim motywują 

uczniów dzięki swojemu zaangażowaniu poprzez grę na instrumencie, łączeniu dzieci w 

zespoły, częsty udział w koncertach, popisach i audycjach.  

Monitorowanie postępów uczniów to nie tylko hospitacja na lekcjach, ale przede 

wszystkim obserwacje podczas audycji, koncertów i popisów, z których wynika, że uczniowie 

chętnie podejmują nowe wyzwania, są czynni w życiu szkoły, mają bardzo dobre relacje z 

nauczycielem i w większości pracują systematycznie.  

 

EWALUACJA: 

„Baza sprzyja realizacji zadań artystycznych”  
 – temat ewaluacji wewnętrznej na rok 2016/2017 

Z początkiem nowego roku szkolnego zostały oddane w piwnicach Oficyny Dworskiej 

trzy pomocnicze sale. Sale te posiadają ogrzewanie podłogowe, wentylację i ekrany 

akustyczne. W dwóch salach znajdują się pianina. Dodatkową atrakcją jest galeria zdjęć 

dworku i oficyny dworskiej z dawnych lat, która wzbogaca wystrój korytarza. 

Dodatkowo do ewaluacji wewnętrznej został dodany jeszcze jeden temat: : „Praca nad 

prawidłowym zachowaniem słuchacza podczas koncertów”. 
Podczas koncertów nastąpiła duża poprawa w zachowaniu publiczności jak i naszych 

uczniów. Nagrany został Dekalog Młodego Melomana, który jest prezentowany przed każdym 

koncertem. Dodatkowo przy wejściu i wyjściu do Sali koncertowej nauczyciele jak i 

pracownicy Szkoły objaśniają zasady etykiety człowieka sztuki. 1 września 2016 roku jak i 17 

listopada 2016 r., odbyły się spotkania dyrektora z rodzicami jak i uczniami Szkoły. Poruszony 

został problem zachowania podczas występów, zachowania ciszy i szacunku w odniesieniu do 

osób występujących na scenie.   

 „Dekalog Młodego Melomana”, wypracowany wspólnie z Radą Pedagogiczną brzmi 

następująco: 

 Niech się dzisiaj każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że każdy uczeń naszej szkoły to 

meloman doskonały.  Dlatego na co dzień i od święta, wszystkie zasady dobrze pamięta.  

♪ Cisza i spokój to coś wspaniałego, a na koncercie coś bardzo ważnego.  

♪ Na żadnym koncercie nigdy nie przeszkadzam, za to gdy się skończy – brawami nagradzam.  

♪ Jestem kulturalny, nie przeszkadzam w graniu, to świadczy o moim dobrym wychowaniu.  

♪ Telefon wyłączę, żeby nie dzwonił, gdyż nie chcę by ktoś mnie z sali wygonił.  

♪ Nie jem, nie piję, gumy nie żuję, tylko się w piękne utwory wsłuchuję.  

♪ Na salę wchodzę, gdy usłyszę brawa, bo tylko wtedy nie będę przeszkadzać.  

♪ W czasie koncertu wyjść nie mam prawa, ponieważ każdemu należą się brawa.  

♪ Kiedy utwór słyszę to się nie wygłupiam, tylko, tak jak umiem, najpiękniej się skupiam.  

♪ Gdy ktoś się pomyli – a tak się czasem dzieje, jestem kulturalny, nigdy się nie śmieję.  

♪ Jestem wrażliwy i myśleć umiem, dlatego wszystkie zasady dobrze rozumiem. 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

Strona 31 z 32 
 

 

INSTRUMENTARIUM: 

W roku szkolnym 2016/17 zostały zakupione następujące instrumenty muzyczne i 

środki dydaktyczne: 

- talerz – 4 sztuki 

- bębenki – 3 sztuki 

- szarfy gimnastyczne – 16 sztuk 

- wstążki gimnastyczne – 16 sztuk 

- dzwonki chromatyczne – 1 sztuka 

- pulpity dla orkiestry – 16 sztuk 

- ringi – 3 sztuki 

- flety Jupiter Omega – 2 sztuki 

- talerze orkiestrowe Piatti 

- pałka do bębna wielkiego 

- ligaturka do klarnetu w stroju B 

- Es do fagotu 

- uchwyt do puzonu Neotech Trombone Grip – 3 sztuki 

- gitara 3/4 z futerałem – 7 sztuk 

- waltornia Fenix FFH-619 – 1 sztuka 

- saksofon altowy Trevor James Alpha – 1 sztuka 

- kalafonia Kaplan – 10 sztuk 

- wiolonczela 4/4 – 2 sztuki 

- wiolonczela ½ - 1 sztuka 

- wiolonczela ¼ - 1 sztuka 

- wiolonczela ¾ - 1 sztuka 

- J. Lasocki – „Mały solfeż” – 20 sztuk 

- pianina cyfrowe Yamaha – 5 sztuk 

- środki dydaktyczne dla klasy skrzypiec 

- dwie ławki do Sali Koncertowej 

- bęben wielki – 1 sztuka 

- nuty dla orkiestry („My way”, „Ballade pour Adeline”) 

- gitara basowa 

- nuty dla orkiestry  

- instrumenty używane od Agencji Mienia Wojskowego z Lublina: w tym obój, fagot, puzony 

wentylowe, ksylofon, zestaw perkusyjny, tuby, waltornie, gitara basowa i akustyczna. 

Dokładny spis zakupionych instrumentów na fakturze. 

- 4 lampy sceniczne - listwy 

- pałki do ksylofonu 

- ksylofon Adams 

- wykonanie remontu łazienki damskiej i męskiej w Dworku Hupki 

- 2 ławki parkowe 

- 3 ławki otrzymaliśmy od sołtysa Niwisk – Andrzeja Krupy 

- wykonanie na zamówienie szafy do Sali perkusyjnej oraz komody do Dworku 

- mała lodówka 

- 15 rolet do czternastu sal na poddaszu w Oficynie Dworskiej  

 

STRONA INTERNETOWA: 

www.szkolamuzyczna.niwiska.pl oraz  facebook’a 

Strona ta cieszy się dużą oglądalnością ze strony uczniów, rodziców jak i nauczycieli. 

Oczywiście odwiedzają ją również wszyscy zainteresowani internauci. Do tej pory wszystkich 

http://www.szkolamuzyczna.niwiska.pl/
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wejść na stronę jest ponad 118 100. Nauczyciele szkoły -  Kamil Pezda oraz Adrian Szczurek 

dbają o aktualizowanie strony na Facebook’u, prowadzą BIP. Dużym zainteresowaniem cieszy 

się galeria, kadra pedagogiczna jak i programy nauczania.  

 

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI MEDIAMI: 

Szkoła bardzo dobrze współpracuje z lokalna prasą -„Korso Kolbuszowskie” i Radiem 

Rzeszów. Tygodnik wspiera placówkę w pomysłach, dążeniach do celu. Dzięki tej współpracy, 

szkoła zyskuje pozytywny wizerunek w powiecie kolbuszowskim. Dodatkowo Szkoła jest 

przez „Korso Kolbuszowskie” proszona o oprawę ważnych imprez środowiskowych tj. Finał 

Plebiscytu „Sportowiec roku” czy „Człowiek roku powiatu kolbuszowskiego”. 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z: 

- Urzędem Gminy w Niwiskach 

- Parafią p.w. św. Mikołaja w Niwiskach 

- Domem seniora „Senior-Wigor” w Niwiskach 

- Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Niwiskach 

- Szkołą Podstawową w Trześni 

- Szkołą Podstawową w Kosowach 

- Szkołą Podstawową w Cmolasie 

- Szkołą Podstawową w Przedborzu 

- Szkołą Podstawową w Kamionce 

- Szkołą Podstawową w Dobryninie 

- Szkołą Podstawową w Ostrowach Tuszowskich 

- PSM I i II stopnia w Mielcu 

- PSM I stopnia w Kolbuszowej 

- Urząd Gminy w Dydni 

- Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Kuźnia” z Kolbuszowej 

- „Caritas” Polska, działające przy parafii św. Mikołaja w Niwiskach 

- Polskim Stowarzyszeniem Puzonistów i Tubistów 

- Akademią Muzyczną w Krakowie 

- Tygodnik „Korso Kolbuszowskie” 

- MDK w Dobryninie 

- MDK w Kolbuszowej 

 

WYCIECZKI SZKOLNE: 

 

Uczniowie jak i rodzice naszej Szkoły  wzięli udział w wycieczce do Katowic w dniu 19 

maja 2017 roku. Wsparcie finansowe uczniom zapewniła rada Rodziców.  Celem wycieczki 

było zwiedzenie i pobyt w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz udział w 

koncercie symfonicznym w Filharmonii Śląskiej.  

Kolejnym wyjazdem do Katowic zorganizowanym przez rodziców z pomocą 

nauczycieli klasy fletu był wyjazd do w dniu 28 maja 2017 roku. Celem wyjazdu był koncert 

wybitnego flecisty Emmanuela PAHUD oraz pianisty Erica le Sage.  

 


