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INFORMACJA  

o stanie realizacji zadań oświatowych 

 Gminy Niwiska w roku szkolnym 2017/2018 
 

/ wynikająca z art. 11 ust.7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe/ 

 
Niwiska, październik 2018 r. 

 

 

Art.11 ust.7 ustawy prawo oświatowe: 

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego.” 

 

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe: 

„ Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 3 pkt 2–6 ustawy 

z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 

lub placówki.” 
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 I. Stan organizacji placówek oświatowych 

 
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Niwiska była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych: 

1. Gimnazjum Publiczne im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach 

2. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach 

3. Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Olszowego w Kosowach 

5. Szkoła Podstawowa w Siedlance 

6. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Trześni 

7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

8. Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach 

 

Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Hucinie jest 

Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom. 

 

Organizacja pracy szkół (prowadzonych przez Gminę Niwiska) opierała się na arkuszach 

organizacji zatwierdzonych przez Wójta Gminy Niwiska. Szkoły realizowały podstawy 

programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe zgodnie 

z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę 

odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli. Dobór kadry pedagogicznej to przede 

wszystkim zadanie dyrektorów szkół. 

 
Tabela nr 1 . Stan organizacji szkól w roku szkolnym 2017/2018 (SIO wg stanu na 31.03.2018 ) 

 

Szkoła 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

uczniów 

W tym 

I II III IV V VI VII VIII 

Gimnazjum Publiczne 

Niwiska 
4 95 - 43 52 - - - - - 

Szkoła Podstawowa 

Niwiska 
7 111 12 10 15 24 11 22 17 - 

Szkoła Podstawowa 

Przyłęk 
3,5 62 10 5 10 11 6 14 6 - 

Szkoła Podstawowa 

Kosowy 
3 21 0 4 1 2 6 4 4 - 

Szkoła Podstawowa 

Siedlanka 
6 78 11 10 14 13 10 4 16 - 

Szkoła Podstawowa 

Trześń 
3,5 60 11 7 7 11 6 14 4 - 

Szkoła Podstawowa 

Hucisko 
3 25 3 0 6 5 3 0 8 - 

Szkoła Podstawowa 

Hucina 
5 42 7 5 6 11 8 5 - - 

Szkoła Muzyczna  I st. 

Niwiska 
17 189 

24c6 

 

22c4 

25c6 

 

21c4 

19c6 

 

22c4 

20c6 

 

36c4 

    

 

  



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Strona 3 z 48 

 

Tabela nr 2 . Stan organizacji szkól w roku szkolnym 2018/2019 (SIO wg stanu na 09.2018) 

 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

W tym 

I II III IV V VI VII VIII 

Gimnazjum 

Publiczne 

Niwiska 
2 41 - - 41 - - - - - 

Szkoła 

Podstawowa 

Niwiska 
8 122 8 12 10 17 24 12 22 17 

Szkoła 

Podstawowa 

Przyłęk 
4,5 70 7 10 5 11 11 7 14 5 

Szkoła 

Podstawowa 

Kosowy 
3 27 6 0 4 1 2 6 4 4 

Szkoła 

Podstawowa 

Siedlanka 
7 91 14 11 10 14 13 10 3 16 

Szkoła 

Podstawowa 

Trześń 
4,5 66 6 11 7 7 11 6 14 4 

Szkoła 

Podstawowa 

Hucisko 
4 27 3 3 0 6 5 2 0 8 

Szkoła 

Podstawowa 

Hucina 
6 

47 

 
6 8 4 6 10 8 5 - 

Szkoła 

Muzyczna              

I st. Niwiska 

 

19 189 

17c6 

 

33c4 

23c6 

 

17c4 

24c6 

 

16c4 

20c6 

 

21c4 

18c6    

 
Tabela nr 3 . Stan organizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2017/2018 (SIO wg stanu na 31.03.2018) 

 

Szkoła Liczba uczniów 5 letnie 6 letnie młodsze 

Szkoła Podstawowa Niwiska 15 9 6 0 

Szkoła Podstawowa Przyłęk 7 0 7 0 

Szkoła Podstawowa Kosowy 7 0 5 2 

Szkoła Podstawowa Siedlanka 21 6 15 0 

Szkoła Podstawowa Trześń 9 3 6 0 

Szkoła Podstawowa Hucisko 12 7 2 3 

Szkoła Podstawowa Hucina 12 6 6 0 
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Tabela nr 4 . Zatrudnienie w szkołach (arkusz organizacji maj 2017, SIO wg. stanu na 30.09.2017r.) 

Szkoła 

Zatrudnienie przeliczeniu 

na etaty 
Zatrudnieni w osobach 

nauczyciele pozostali nauczyciele pozostali 

Gimnazjum Publiczne 

Niwiska 
12,12 2 20 2 

Szkoła Podstawowa 

Niwiska 
11,69 6 22 6 

Szkoła Podstawowa  

Przyłęk 
8,99 1,25 16 2 

Szkoła Podstawowa 

Kosowy 
6,58 0,5 17 1 

Szkoła Podstawowa 

Siedlanka 
9,1 2 16 2 

Szkoła Podstawowa  

Trześń 
8,83 1,5 18 2 

Szkoła Podstawowa 

Hucisko 
6,13 1 15 1 

Szkoła Podstawowa 

 Hucina 
7,23 3 15 3 

Szkoła Muzyczna I st. 

Niwiska 
26,05 2,50 30 3 

 
Tabela nr 5. Zatrudnienie w szkołach (arkusz organizacji  SIO wg. stanu na 09.2018 r.) 

Szkoła 

Zatrudnienie przeliczeniu 

na etaty 
Zatrudnieni w osobach 

nauczyciele pozostali nauczyciele pozostali 

Gimnazjum Publiczne 

Niwiska 
6,18 2 16 2 

Szkoła Podstawowa 

Niwiska 
13,94 8 24 8 

Szkoła Podstawowa 

Przyłęk 
10,58 2 21 2 

Szkoła Podstawowa 

Kosowy 
7,58 0,5 20 1 

Szkoła Podstawowa 

Siedlanka 
11,68 2 23 2 

Szkoła Podstawowa 

Trześń 
10,18 1,5 19 2 

Szkoła Podstawowa 

Hucisko 
7,08 1 16 1 

Szkoła Podstawowa 

Hucina 
8,13 3 18 3 

Szkoła Muzyczna  I st. 

Niwiska 
24,90 2,50 28 3 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz w większości 

uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Stan zatrudnienia w placówkach 

oświatowych wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle 

powiązana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikających 

z podziału na grupy oraz liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów 

nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się również specjaliści, w tym :psycholog, pedagog, 

logopeda, oligofrenopedagodzy. Zatrudniona kadra pedagogiczna nadal kształci się i nabywa 

dodatkowe kwalifikacje. 
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II. Baza  do działalności oświatowej. 

Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma uatrakcyjnić proces poznawania 

i rozumienia świata. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt 

elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Uwzględniając ten fakt placówki 

na bieżąco doposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, 

laptopy, tablice interaktywne i inne. 

 Ponadto każda placówka dysponuje salami dydaktycznymi, pracownią komputerową, 

biblioteką, świetlica, dostępem do Internetu (od sierpnia sieć szerokopasmowa). Baza lokalowa 

jest zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest 

ulepszana, w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy. 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach: SP Hucina prowadzony był dziennik elektroniczny, 

w SP w Kosowach był dziennik elektroniczny do wewnętrznych potrzeb szkoły, nie 

udostępniony rodzicom i uczniom. Od kwietnia 2018 roku w SP w Niwiskach nauczyciele 

wdrażali się do obsługi dziennika elektronicznego, bez udostępniania kodów rodzicom i 

uczniom.  Dodatkowo podejmowane były/ są działania w pozyskiwaniu środków z różnych 

źródeł, w tym udział w realizacji projektów, pomoc sponsorów i rodziców dzięki czemu 

możliwym jest ciągłe doposażanie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. 
Tabela nr 6 . Stan bazy lokalowej oświaty: 

Szkoła 

Pow. 

nieruchomości 

gruntowej 

 (w ha) 

Pomieszczenia (liczba) 

Sale 

lekcyjne 

Sale 

sportowe 

wymiary 

Bibliote

ka 
Świetlica 

Stołówka/ 

jadalnia 
uwagi 

Gimnazjum 

Publiczne 

Niwiska 

wraz z SP 

Niwiska 

3,2672 ha 

4 

27,3x5,7 

12x24 

wspólne 

z SP 

1 

wspólna 

z SP 

- 
1 wspólna 

z SP 
 

Szkoła 

Podstawowa 

Niwiska 

wraz z GP 

Niwiska 

3,2672 ha 

9 

wspólne 

z GP 

1 

12x24 

wspólne 

z GP 

1sala 

lekcyjna 

wspólne 

z GP 
 

Szkoła 

Podstawowa 

Przyłęk 

1,20 ha 

910,86 

bud. szkoły 

943,15 sala 

gimnast. 

7 
794,35 m

2
 

34x18 
1 1 1  

Szkoła 

Podstawowa 

Kosowy 

1,27 ha 5 

2mx4m 

+ 

6mx3m 

1 0 0 

budynek szkoły 

w trakcie 

rozbudowy, 

zastępcza sala 

gimnastyczna 

Szkoła 

Podstawowa 

Siedlanka 

0,47 ha 9 
13,82 x 

25,13 
0 0 0  

Szkoła 

Podstawowa 

Trześń 

0,6718 ha 8 

1 

12x13 

70m 

1 1 0  

Szkoła 

Podstawowa 

Hucisko 

0,74 ha 6 0 1 0 0  

Szkoła 

Podstawowa 

Hucina 

0,64 ha 4 0 1 0 0 
zastępcza sala 

gimnastyczna 

Szkoła 

Muzyczna              

I st. Niwiska 

0,21 ha 23   1  
Jedna sala 

koncertowa 
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 III. Koszty: 

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

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

gminy i inne. 
 

Tabela nr 7 . Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych (okres od 01.09.2017r. do 

31.08.2018r.) 

Szkoła 

Źródła środków finansowych 

Koszty ogółem      

w zł, 

w tym: 

subwencja 

oświatowa 
dotacje 

środki 

z budżetu 

gminy 

wynagrodzenia 

i pochodne 

pozostałe 

(bez 

remontów) 

Gimnazjum 

Publiczne 

Niwiska 

827 019,00 15 717,33 217 502,73 1 060 239,06 989 143,25 71 095,81 

Szkoła 

Podstawowa 

Niwiska 

972 796,00 60 849,02 192 502,55 1 226 147,57 1 023 401,10 202 746,47 

Szkoła 

Podstawowa 

Przyłęk 

666 812,00 36 251,84 57 483,80 760 547,64 670 031,57 90 516,07 

Szkoła 

Podstawowa 

Kosowy 

230 251,00 22 895,97 273 480,85 526 627,82 471 403,17 55 224,65 

Szkoła 

Podstawowa 

Siedlanka 

843 786,00 82 221,11 - 17 429,57 908 577,54 769 414,51 139 163,03 

Szkoła 

Podstawowa 

Trześń 

602 544,00 40 720,34 103 509,38 746 773,72 644 224,10 102 549,62 

Szkoła 

Podstawowa 

Hucisko 

270 454,00 32 670,20 230 495,68 533 619,88 458 581,60 75 038,28 

Szkoła 

Podstawowa 

Hucina 

405 208,00 11 566,06 77 987,06 471 629,00 
  

Szkoła 

Muzyczna  I st. 

Niwiska 

2 248 641,00 - -479 944,07 1 768 696,93 1 441 592,60 327 104,33 

 

Tabela nr 8 . Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych  (okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.) 

Szkoła 

Źródła środków finansowych 
Koszty 

ogółem 

w zł, 

w tym: 

subwencja 

oświatowa 
dotacje 

środki 

z budżetu 

gminy 

wynagrodzenia 

i pochodne 
pozostałe 

Gimnazjum 

Publiczne 

Niwiska 

1 109 247,00 15 717,33 120 314,29 1 245 278,62 1 164 398,61 80 880,01 

Szkoła 

Podstawowa 

Niwiska 

918 665,00 58 207,52 159 254,48 1 136 127,00 902 330,58 233 796,42 

Szkoła 

Podstawowa 

Przyłęk 

608 728,00 48 017,84 48 922,07 705 667,91 626 929,10 78 738,81 

Szkoła 

Podstawowa 
219 348,00 10 288,97 244 337,06 473 974,03 423 693,30 50 280,73 
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Kosowy 

Szkoła 

Podstawowa 

Siedlanka 

803 820,00 72 542,61 -25 368,76 850 993,85 721 222,40 129 771,45 

Szkoła 

Podstawowa 

Trześń 

530 095,00 48 886,34 123 516,97 702 498,31 599 976,04 102 522,27 

Szkoła 

Podstawowa 

Hucisko 

272 196,00 27 544,20 206 599,71 506 339,91 437 809,16 68 530,75 

Szkoła 

Podstawowa 

Hucina 

358 817,00 11 566,06 79 611,99 449 995,05 - - 

Szkoła 

Muzyczna  I 

st. Niwiska 

2 183 194,00 - 
-578 057,71 

 
1 605 136,29 1 277 996,54 327 139,75 

 

Ponadto zrealizowano następujące remonty i inwestycje: (rok szkolny 01.09.2017 do 

31.08.2018r.); 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

W okresie wakacji w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach dokonano drobnych poprawek 

malarskich w niektórych klasach i na sali gimnastycznej. Oprócz tego pomalowano sanitariaty 

i  klatkę schodową. 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach|: 

W okresie wakacji wykonano następujące prace; odmalowanie łazienek, lamperii na korytarzu, 

jednej sali lekcyjnej oraz  jadalni: części kuchennej, zmywaka, pomieszczenia gospodarczego 

i korytarza. 

 Dodatkowo zakup i montaż rolet w 1 sali lekcyjnej oraz części kuchennej. 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku; 

W Szkole Podstawowej w Przyłęku wybudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną, która 

oddana została do użytku w dniu 20.06.2018 r. podczas uroczystego otwarcia. 

IV/Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

W SP w Kosowach zrealizowano następujące remonty: 

- malowanie i uzupełnienie ubytków ścian; 

- naprawienie płytek na schodach zewnętrznych; 

- wykonanie izolacji fundamentów ( budynek świetlicy). 

W SP w Kosowach rozpoczęto inwestycję rozbudowy istniejącego budynku. 

V/Szkoła Podstawowa w Siedlance; 

W Szkole Podstawowej w Siedlance uzupełniono braki , zagruntowano i wymalowano 

podmurówkę pod ogrodzenie szkolne na całej jego długości. 

VI/Szkoła Podstawowa w Trześni; 

1. Przebudowano i doposażono w meble kuchenne kuchnię szkolną. 

2. Przebudowano jedną klasę w wyniku czego uzyskano dodatkowe pomieszczenia na 

gabinet higienistki szkolnej i magazyn na pomoce edukacyjne. 

3. Zabezpieczono pokrycie dachowe na starej części budynku szkolnego (czyszczenie, 

mycie, wymiana dwóch arkuszy i malowanie blachy). 

4. Przeprowadzono naprawę zużytych elementów placu zabaw. 
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5. Odmalowano 2 sale lekcyjne.  

6. Wybudowano skocznie do skoku w dal na boisku szkolnym 

VII/Szkoła Podstawowa w Hucisku; 

1. Przygotowanie pomieszczenia pod gabinet higienistki szkolnej – zamontowanie sanitariatów 

(umywalka, sedes), odnowienie ścian i sufitu, zamontowanie listew przypodłogowych. Zakup 

wyposażenia gabinetu wg wykazu ministra zdrowia. 

2. Przystosowanie nowego pomieszczenia pod potrzeby biblioteki – montaż regałów na 

księgozbiór, przeniesienie zbiorów bibliotecznych, uporządkowanie księgozbioru i drobne 

naprawy zniszczonych książek oraz mebli. 

3. Montaż żaluzji pionowych na korytarzu dolnym oraz rolet okiennych we wszystkich salach 

lekcyjnych. 

4. Pomalowanie ścian w 2 pomieszczeniach. 

5. Pomalowanie wszystkich parapetów w budynku szkoły. 

5. Pomalowanie drzwi do sal lekcyjnych i zamontowanie brakujących zamków. 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie; 

SP Hucina dobudowanie czterech nowych sal lekcyjnych oraz gabinetu profilaktyki 

prozdrowotnej. 

IX/ SZKOŁA MUZYCZNA I st. w Niwiskach: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach przystąpiła do programu: Infrastruktura szkolnictwa 

artystycznego 

Nazwa instytucji: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 

Nazwa własna zadania: Przebudowa budynku, zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego. 

Prace na parterze oficyny dworskiej rozpoczęły się w lipcu 2018 roku.  Dzięki czemu szkoła 

będzie dysponować salą rytmiki, pokojem socjalnym oraz łazienką. Do końca roku 

kalendarzowego 2018 zostaną oddane w piwnicy 3 pomieszczenia pomocnicze.  Posłużą one 

naszym uczniom jako ćwiczeniówka dla perkusistów oraz studio nagrań. 

 

IV. Analiza wyników zewnętrznych w szkołach: 

W wyniku zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 

23 czerwca 2016r. został zlikwidowany sprawdzian szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny 

obowiązuje nadal, do czasu wygaśnięcia gimnazjum. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie  (OKE) interpretacji wyników egzaminów 

zewnętrznych ( wyników uczniów i szkół) dokonuje się za pomocą znormalizowanej skali 

dziewięciostopniowej (staninowej) – wyznaczonej na podstawie średnich wyników wszystkich 

uczniów lub szkół w Polsce. 

Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, 

który przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Każdy uczeń, który przystąpi do 

egzaminu zdaje go, a liczba uzyskanych punktów nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik 

egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy 

przyjmowaniu uczniów do tych szkół – czym lepszy wynik tym większa szansa dostania się do 

wymarzonej szkoły. 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, a każda część z dwóch testów: 

1. Humanistycznej ( historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski) 

2. Matematyczno-przyrodniczej (przedmioty przyrodnicze oraz matematyka) 

3. Z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony). 
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W dniu 18 kwietnia 2018r. gimnazjaliści przystąpili do pierwszej części egzaminu – 

części humanistycznej, która obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Test z wiedzy 

o społeczeństwie i historii zawierał tylko pytania zamknięte i trwał 60 minut. Test 

polonistyczny zawierał pytania otwarte oraz zamknięte i trwał 90 minut. 

 19 kwietnia 2018r. gimnazjaliści przystąpili do drugiej części egzaminu – części 

matematyczno – przyrodniczej, która obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu 

przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki 

i  astronomii. Test przyrodniczy ( fizyka, chemia, biologia, geografia) zawierał tylko pytania 

zamknięte i trwał 60 minut. Test matematyczny zawierał pytania otwarte oraz zamknięte i trwał 

90 minut. 

 20 kwietnia 2018r. gimnazjaliści przystąpili do trzeciej części egzaminu – języki obce, 

która obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, 

rosyjski i niemiecki). Do tej części egzaminu uczniowie przystąpili z języka, którego uczyli się 

w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Testy z języków obcych rozpoczynały się 

słuchaniem tekstu z płytki CD i zawierały pytania otwarte i zamknięte. Test z poziomu 

podstawowego trwał 60 minut. Test z poziomu rozszerzonego trwał również 60 minut. 

 Prace uczniów były sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych 

i przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. Wyniki egzaminu są ostateczne i nie 

mogą być podważane. 

 Przedmiotowa analiza dotyczy wyników Gimnazjum Publicznego w Niwiskach, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Niwiska. 

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu przystąpiło 52 uczniów. 

 
Tabela nr 7 . Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzone w Gimnazjum Publicznym im. Św. 

Królowej Jadwigi w Niwiskach w 2018r. (www.oke.krakow.pl – średnie wyniki procentowe egzaminu 

gimnazjalnego – arkusz standardowy) 

 

 GH GMP Język obcy 

Rozkład wyników GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R 

Gimnazjum Niwiska 68,6 62 43,5 50,4 65,2 46,6 

dla powiatu 

kolbuszowskiego 
68,8 61,5 53,1 55,5 64,9 47,5 

 

GH – cz. humnaistyczna        GMP-cz.matematyczno – przyrodnicza     Cz.z j. obcego 

GH-P – j.polski                GM-M – matematyka                  GA- j. angielski podstawowy 

GH-H- historia i WOS        GM-P – przedmioty przyrodnicze        GR-j. angielski rozszerzony 

 

 

V. Działania wspierające i motywujące uczniów – programy, 

konkursy, zawody, imprezy i uroczystości szkolne  (informacje 

przekazane przez szkoły): 

1) Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018:  
 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach: 

W roku szkolnym 2017/18 w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach uczniowie mieli 

możliwość uczestniczenia w Programie Youngster Plus współfinansowanym przez Fundację 

http://www.oke.krakow.pl/
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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 11 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 Kadetek przy 

UKS Niwa Niwiska skupiającej 14 zawodniczek. Zespół brał udział w rozgrywkach  w piłkę 

siatkową w gronie 22 zespołów z Podkarpacia. Drużyna rozegrała szereg meczy w różnych 

częściach województwa podkarpackiego, rywalizując z zespołami z Krosna, Rzeszowa, 

Dębicy, Tarnobrzegu, Mielca, Stalowej Woli, Czudca i Przemyśla.  Zawodniczki skupione w 

tym zespole wzięły również udział w obozie treningowym organizowanym przez opiekunkę 

drużyny i innego nauczyciela w okresie wakacji we Frysztaku. 

Ponadto gimnazjum bierze udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” , w ramach 

którego uczniowie maja możliwość poszerzania swoich umiejętności z zakresu piłki siatkowej 

 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

 Projekt Edukacja szansą na rozwój- zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla 

nauczycieli  

 Spójrz inaczej- projekt dla nauczycieli zorganizowany przez Regionalną Fundację 

„Serce” w Kolbuszowej 

 Projekt „Razem odkrywamy świat programowania”-szkolenia dla nauczycieli i zajęcia 

programowania w środowisku Scratch dla uczniów klas II i III 

 Program „Szkolny Klub Sportowy” – prowadzenie zajęć dla uczniów „Siatkówka-gra 

zespołowa” 

 projekt „Aktywne Niwiska” realizowany przez harcerzy z 8 DH Złote Pióra  

w Niwiskach od 1 października 2017 do 30 września 2018 r. (Zajęcia wodne oraz jazda 

konna) 

 program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” kierowany do dzieci rozpoczynających 

naukę w szkole.  

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

W Szkole Podstawowej w Przyłęku realizowano 3 projekty: 

1) Edukacja szansą na rozwój. 

W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli: Aktywizujące 

metody w nauczaniu jako sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych, 

Korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu, Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w zajęciach 

dydaktyczno wyrównawczych z matematyki (3 grupy - łącznie 24 uczniów), 

zajęciach rozwijających kompetencje ITC (2 grupy- łącznie 6 osób),w zajęciach 

dydaktyczno wyrównawczych z języka angielskiego (3 grupy – 17 uczniów) oraz w 

zajęciach rozwijających z języka angielskiego (2 grupy – 13 uczniów), zajęciach 

rozwijających z matematyki (3 grupy – łącznie 23 uczniów).Prowadzono również 
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zajęcia uczące eksperymentów w naukach przyrodniczych ( 3 grupy -  13 osób) 

Uczniowie klasy VI  (14 osób) uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. 

O preferencjach zawodowych zostali poinformowani ich rodzice podczas 

indywidualnych spotkań z prowadzącymi to badanie. 

 

2) Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem 

Oświatowym. W ramach projektu nauczyciel języka polskiego miał możliwość 

mierzyć poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych 

narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz porównywać je z wynikami innych 

uczestników programu. 

 

3) Projekt „Zajęcia programowania w klasach I-III szkoły podstawowej w środowisku 

Scratch. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, a uczniowie młodszych klas brali 

udział w zajęciach z podstaw programowania (3 grupy – 25 osób) 

 

4) SKS w szkole. W ramach tego programu uczniowie mogli uczestniczyć 

w dodatkowych zajęciach  z wychowania fizycznego (1 grupa – 17 osób) 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

Uczniowie SP w Kosowach brali udział w: 

- projekcie „ Edukacja szansą na rozwój” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość 

edukacji i kompetencji regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

- projekcie „ Razem odkrywajmy świat programowania- szkolenia dla nauczycieli i uczniów 

z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa na lata 

2014- 2020, OS Priorytetowa 3 „ Cyfrowe kompetencje  społeczeństw” Działanie nr 3.2” 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej „ współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  dla szkół/ placówek oświatowych objętych 

wsparciem”; 

-  programie „ Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki zadanie nr 2: powszechna 

nauka pływania;  

- programie dla szkół KOWR promującym wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce 

i warzywa oraz produkty mleczne. 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

Uczestnictwo i zdobycie certyfikatu  nauczycieli klas I-III w szkoleniu w zakresie 

programowania w klasach I-III w środowisku SCRATCH. 

1. Przeprowadzenie 32 godzin w poszczególnych klasach autorskiego programu 

zajęć pozalekcyjnych Fundacji VCC „Programowanie w środowisku SCRATCH”. 

2. Realizacja Programu „ Moje dziecko idzie do szkoły” skierowane do uczniów 

klas I Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej. 

3. Program „ Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki zadanie nr 2: 

powszechna nauka pływania;  

4. Program dla szkół KOWR promującym wśród dzieci zdrową dietę bogatą w 

owoce i warzywa oraz produkty mleczne. 
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VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

  prowadzenie zajęć dodatkowych dla zainteresowanych uczniów (zajęcia sportowe, 

artystyczne, językowe, komputerowe, uspołeczniające), 

 uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjnych  innych szkół , organizacja  

własnych przedsięwzięć edukacyjnych (przedstawione wyniki i przedsięwzięcia w 

dalszej części informacji), 

  projekt „Razem odkryjmy świat programowania „ dla uczniów klas I-III, odbyło 

się szkolenie dla 3 nauczycieli, zostało tez przeprowadzonych dodatkowo 35 godz. 

z informatyki dla uczniów klas I-III, 

 projekt „Aktywna tablica” doposażono szkołę w 2 monitory interaktywne 

(nowoczesne odpowiedniki tablic multimedialnych), 

 projekt Uczniowski Klub Sportowy; zajęcia prowadzone z grupa 15 uczniów 

(dziewczynki i chłopcy) z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego,  

 przystąpiono do projektu „Godność, wolność, niepodległość” ; szkoła nie 

zakwalifikowała się do realizacji projektu. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

1. „Razem odkryjmy świat programowania” – program realizowany w klasach I-III. 

Obejmował przeszkolenie nauczyciela wraz z uzyskaniem przez niego certyfikatu oraz 

prowadzenie zajęć z uczniami. W ramach jego realizacji szkoła pozyskała 1 laptop i drobne 

pomoce naukowe a uczniowie pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki w Janowie 

Lubelskim. 

2. Ogólnopolski Program Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy 

ustnej”. Uczniowie klas 0-III podejmowali szereg działań według opracowanego przez 

nauczyciela programu zmierzających do nabywania i utrwalania prawidłowych nawyków 

higieny zębów i jamy ustnej. 

3. „Zawsze Razem” – program edukacyjny obejmujący pogadanki przeprowadzane przez 

wychowawców klas 0-III, konkurs plastyczny, spotkanie z policjantem i higienistką 

szkolną na których dzieci uczyły się zdrowych wyborów życiowych, unikania zachowań 

ryzykownych oraz tolerancji wobec innych. 

4. „Moje dziecko idzie do szkoły” – program edukacyjny kierowany do rodziców dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym z wybranych elementów zdrowego trybu życia. 

5. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program kierowany do dzieci, które dopiero 

rozpoczynają naukę w szkole. Celem jest wspieranie ich harmonijnego rozwoju oraz 

poprawa bezpieczeństwa. 

6. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

7. „Owoce i warzywa w szkole” 

8. „Mleko w szkole” 

9. Program wychowawczo profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

10. „Nie pal przy mnie proszę” – program adresowany do rodziców i opiekunów dzieci. Jego 

celem jest uświadomienie skutków biernego palenia. 

11. Program edukacyjny wydawnictwa Nowa Era „ Lepsza szkoła”. Program ten zmierza do 

poprawy jakości nauczania. 

 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

 „Razem poznajmy świat programowania: środowisko SCRATCH” 
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 „Podziel się prezentem” 

 „Nie pal przy mnie proszę” 

 Kubusiowi przyjaciele natury” 

 „warzywa i owoce w szkole” 

 „ Szklanka mleka” 

 

IX/ Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach: 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach przystąpiła do następującego Programu: 
„Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” 

Nazwa instytucji: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 

Nazwa własna zadania: Przebudowa budynku, zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego. 

 

Prace remontowe rozpoczęły się w lipcu 2018roku.  

Dzięki przebudowie budynku – oficyny dworskiej -  szkoła wzbogaci swoją bazę o salę rytmiki, 

studio nagrań i salę perkusyjną. Sala koncertowa w Zabytkowym Dworku Hupki będzie 

bardziej dostępna dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Częściej będzie można 

zorganizować próby, docelowe popisy, koncerty czy festiwale.  

Remont zostanie ukończony 14 grudnia 2018 roku. 

 

2) Uroczystości i imprezy szkolne 

 
I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

W Gimnazjum Publicznym w Niwiskach w minionym roku szkolnym odbyły się 

następujące uroczystości i imprezy szkolne 

Lp. Nazwa Termin 

1. 
„Rocznica Września” 

Dzień chłopaka 

wrzesień 

wrzesień 

2. „Święto Niepodległości” listopad 

3. „Boże Narodzenie” grudzień 

4. 

5. 

„Dzień Babci i Dziadka” 

Choinka Noworoczna 

styczeń 

styczeń 

6. Przedstawienie „Dziady” styczeń 

7. „Wielkanoc” marzec 

8. „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej” kwiecień 

9. „Święto Patrona” czerwiec 

10. Zakończenie roku szkolnego czerwiec 

 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

 Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem rodziców 

 Święto Odzyskania Niepodległości – akademia w szkole, kościele parafialnym 

 Wieczornica harcerska z okazji Święta Odzyskania Niepodległości dla harcerzy Hufca ZHP 

Kolbuszowa oraz dla społeczności lokalnej  

 Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia – klasa I 

 Uroczysta akademia z okazji Bożego Narodzenia oraz spotkanie opłatkowe 

 Szkolne Mikołajki 
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 Dyskoteka Andrzejkowa,  z okazji Dnia Chłopaka,  

 Dzień Babci i Dziadka połączony z przedstawieniem Jasełek 

 Uroczysta akademia z okazji Świąt Wielkanocnych 

 Obchody Dnia Ziemi 

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 Święto Rodziny – dzień Mamy i Taty 

 Uroczyste obchody Dnia Patrona 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano następujące uroczystości szkolne: 

 Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

 Święto Niepodległości 

 Jasełka 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Zabawa choinkowa 

 Udział w Sołtysiadzie 

 Dzień Matki 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

 Dzień Dziecka 

 Otwarcie sali gimnastycznej w Przyłęku 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

Uczniowie SP w Kosowach brali udział w akademii/imprezie  z okazji: 

 Komisji Edukacji Narodowej; 

 pasowania na przedszkolaka; 

 Dnia Niepodległości; 

 Andrzejek; 

 Świąt Bożego Narodzenia; 

 Choinki Noworocznej połączonej z Dniem Babci i Dziadka; 

 Walentynek; 

 Dnia Kobiet; 

 otwarcia Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Słoneczko” w Kosowach; 

 Konstytucji 3 Maja; 

 Dnia Mamy i Taty; 

 Dnia Dziecka w SP w Hucinie- piknik z zabawami i rozgrywkami sportowymi. 

 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

NAZWA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Rozpoczęcie roku IX dyrektor 

Pasowanie kl.I X dyrektor 

Dzień Seniora X wychowawcy 

Święto Niepodległości XI wychowawcy 

Andrzejki IX wychowawcy 

Wigilia szkolna XII wychowawcy 

Zabawa Noworoczna I wychowawcy 
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Dzień Babcii Dziadka I Wychowawcy klas 0-III 

Dzień Ziemi IV wychowawcy 

Konstytucja 3-go Maja V wychowawcy 

Dzień  Rodziny VI Wychowawcy klas IV-VII 

Zakończenie roku szkolnego VI dyrektor 

Rozpoczęcie roku 2018/19 IX dyrektor 

 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

  uroczystości i imprezy szkolne odbywały się wg. ustalonego na początku roku 

harmonogramu, zorganizowane zostały: 

1) Akademie z okazji Święta Niepodległości, Dnia Ziemi, Dnia Babci i Dziadka, Święta 

Kobiet, Święta 3 Maja, Dnia Matki, Święta Patrona Szkoły, Andrzejki szkolne, 

Choinka szkolna, akcja „Góra grosza”, Dzień Dziecka, uczniowie brali udział 

w „Sołtysiadzie”. 

2) Akcje ekologiczne o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim: 

 zbiórka elektrośmieci organizowana przez firmę Green Office Ecologic z 

Warszawy, 

 zbiórka makulatury w ramach akcji „Zbieramy makulaturę – Chronimy lasy” 

organizowana przez firmę „Atol” z Rzeszowa, 

 zbiórka nakrętek i baterii w ramach akcji organizowanych przez Gminę 

Niwiska. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

1) 1.Święto Pieczonego Ziemniaka – powitanie jesieni /konkursy ziemniaczane, pieczenie 

ziemniaków w ognisku/ 

2) 2. Pasowanie na ucznia klasy I – akademia. 

3) Dzień Edukacji Narodowej – akademia. 

4) Dzień Niepodległości – apel. 

5) Andrzejki – zabawa taneczna, konkursy, wróżby. 

6) Spotkanie ze Św. Mikołajem. 

7) Spotkanie opłatkowe. 

8) Spotkanie opłatkowe strażaków z gminy Niwiska w Domu Strażaka w Hucisku, 

przygotowanie części artystycznej. 

9) Dzień Babci i Dziadka w Domu Strażaka w Hucisku. 

10) Zabawa karnawałowa dla uczniów szkoły. 

11) Powitanie wiosny – konkursy, zabawy, topienie Marzanny. 

12) Organizacja i przeprowadzenie Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej 

i  Żołnierskiej w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

W  konkursie brały udział reprezentacje wszystkich szkół podstawowych  

z gminy. 

13) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – apel. 

14) Święto Rodziny – akademia. 

15) Dzień Patrona Szkoły – Msza Św., uroczysta akademia. 

16) Dzień Dziecka – zabawy. 

 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

Dzień babci i dziadka, zabawa choinkowa, Jasełka i kiermasz ozdób świątecznych, dzień 

patrona szkoły, dzień dziecka, dzień rodziny 

IX/ Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach: 
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Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach zorganizowała następujące uroczystości: 

1) 04 września 2017 r. – koncert na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 

2) 28 września 2017 r. – oprawa muzyczna Jubileuszowej Gali 10-lecia Tygodnika  Korso 

Kolbuszowskie w wykonaniu nauczycieli naszej szkoły 

3) 28 październik 2017 r. – koncert dla Związku Łowieckiego w Kolbuszowej 

w  wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

4) 16 październik 2017 r – koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły 

5) 08 listopada 2017 r. – koncert patriotyczny pt. „Wolność, Ojczyzna i Niepodległość” 

w wykonaniu chóru i orkiestr naszej szkoły. Towarzyszyli im również nauczyciele. 

Gościnnie wystąpiła młoda wokalistka Maria Miś z klasy p. Jadwigi Huber z PSM II st. 

z Mielca. Koncert odbył się w Kościele pw. św. Mikołaja w Niwiskach  

6) 29 listopada 2017 r- Mini Recital Muzyki Poważnej w wykonaniu uczniów PSM II st. 

z Mielca 

7) 30 listopada 2017 r. – Popis klasy fletu (p. D. Wilk), puzonu i fagotu 

8) 04 grudnia 2017 r. – Popis klasy skrzypiec i wiolonczeli 

9) 04 grudnia 2017 r. – Popis klasy akordeonu i saksofonu (p. B Pawełczaka) 

10) 06 grudnia 2017 r. – Mikołajkowy Poranek dla Szkoły Podstawowej z Niwisk 

11) 07 grudnia 2017 r. – Popis klasy fletu (p. A. Muchy) i organów 

12) 07 grudnia 2017 – Popis klasy saksofonu (p. M. Jakubusa) 

13) 09 grudnia 2017 r. – Muzyczne Sanie św. Mikołaja – MDK w Kolbuszowej - koncert 

w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

14) 18 grudnia 2017 r. – Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły 

15) 28 grudnia 2017 r. – Spotkanie Opłatkowe Urzędu Gminy na którym wystąpili 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 

16) 06 stycznia 2018 r. – Koncert kolęd w Kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach z 

udziałem uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

17) 11 stycznia 2018 r. – Kolędowanie przy fortepianie (klasa p. A. Guji i p. A. Szczurka) 

18) 18 stycznia 2018 r. – Koncert Noworoczny z udziałem uczniów i nauczycieli naszej 

szkoły 

19) 26 lutego 2018 r. - Recital Kwartetu Saksofonowego w wykonaniu uczniów PSM II st. 

Z Mielca 

20) 06 marca 2018 r. – Koncert Muzyki Klasycznej – w wykonaniu uczniów PSM I i II 

stopnia z Mielca z klas instrumentów Dętych Blaszanych 

21) 08 marca 2018 r. – Koncert z okazji Dnia Kobiet 

22) 09 kwietnia 2018 r – Perkusja Rozrywkowo w wykonaniu uczniów naszej szkoły 

23) 12 kwietnia 2018 r. – Koncert Gitarowy z udziałem dr. Miłosza Mączyńskiego z AM 

w Krakowie 

24) 13 kwietnia 2018 r. – Koncert Finałowy w ramach I Makroregionalnego Konkursu 

Waltornistów z udziałem: Tomasz Bińkowski – waltornia, Paweł Cal – waltornia, Piotr 

Rysiewicz – waltornia, Jadwiga Huber – sopran, Joanna Brzęś – fortepian 

25) 03 maja 2018 r. – Koncert w kościele p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach – przygotowanie 

pan Wojciech Front 
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26) 14 maja 2018 r. – Popis klasy skrzypiec i wiolonczeli 

27) 17 maja 2018 r. – popis klasy fletu p. Doroty Wilk i Anny Muchy 

28) 17 maja 2018 r. – Popis klasy saksofonu i akordeonu 

29) 20 maja 2018 r. – Koncert w ramach 220 Rocznicy Urodzin Wieszcza Adama 

Mickiewicza w MDK w Kolbuszowej – przygotowanie pan Kamil Pezda 

30) 21 maja 2018 r – Popis klasy organów 

31) 21 maja 2018 r – Popis klasy fortepianu 

32) 21 maja 2018 r. – Popis klasy perkusji 

33) 10 czerwca 2018 r. –Koncert Patriotyczny w ramach 100 – lecia Obchodów Odzyskania 

Niepodległości, chór i orkiestra, soliści: Maria Miś z PSM II st. z Mielca i pan Krystian 

Tęczar, akomp. Tomasz Blicharz 

34) 10 czerwca 2018 r. – Koncert Piknikowo – Rozrywkowy w wykonaniu uczniów i 

nauczycieli naszej szkoły 

35) 21 czerwca 2018 r. – Koncert naszych uczniów podczas wręczenia Stypendiów Pani 

Wójt 

36) 21 czerwca 2018 r. – Koncert Pierwszych Dyplomantów 

 

3) Akcje charytatywne i inne: 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

W roku szkolnym 2017/18 w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach przeprowadzono 

następujące  akcje charytatywne : 

 Zbiórka funduszy dla pogorzelców z Weryni 

 Akcja odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju z Chorągwi Podkarpackiej 

i przekazanie go poszczególnym drużynom Hufca ZHP Kolbuszowa oraz władzom 

powiatowym i gminnym oraz mieszkańcom Gminy Niwiska. 

 Zbiórka darów w postaci artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, literatury dziecięcej 

dla przedszkolaków w Zabłotowie na Ukrainie. 

Oprócz tego przeprowadzono akcję „Góra Grosza” oraz zbiórkę nakrętek plastikowych. 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

 Kolędowanie uczniów dla pensjonariuszy ośrodka Senior-Vigor 

 Akcja „Rodzice czytają dzieciom” polegająca na czytaniu (raz w miesiącu) bajek przez 

rodziców i nauczycieli dla uczniów klasy I 

 Sprzątanie zaniedbanych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Niwiskach – 

sprzątanie Grobu Nieznanego Żołnierza 

 Udział klasy I w plebiscycie „Nowin” – głosowanie na najsympatyczniejszą klasę 

pierwszą 

 Akcja odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju z Chorągwi Podkarpackiej 

i przekazanie go poszczególnym drużynom Hufca ZHP Kolbuszowa oraz władzom 

powiatowym i gminnym oraz mieszkańcom Niwisk. Oprawa muzyczna mszy świętej 

przez 8 DH w kościele oo. Saletynów w Rzeszowie oraz w kościele Wszystkich 

Świętych w Kolbuszowej 
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 Zbiórka makulatury zorganizowana przez 8 DH, z której dochód był przeznaczony dla 

potrzebujących. 

 Zbiórka przyborów szkolnych dla przedszkola w Zabłotowie na Ukrainie. 

 Zbiórka nakrętek na cele charytatywne 

 Akcję „Góra Grosza” 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

 Zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci – cały rok. 

 Zbiórka Baterii – program edukacyjny w szkole. 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

Uczniowie SP w Kosowach brali udział w akcji: 

 policji „ Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok”-w te dni rozmawiamy 

o bezpieczeństwie; 

 gminnej „ Nie wykręcaj się! Zbieraj nakrętki!”- selektywne zbieranie odpadów 

z przeznaczeniem na pomoc dla potrzebujących; 

 ogólnopolskiej „ Sprzątanie Świata”-sprzątanie najbliższej okolicy szkoły; 

 ogólnopolskiej „ 12 marca Dzień Matematyki”- plakaty propagujące ideę; 

 międzynarodowej „ 21 lutego Dzień Języka Ojczystego”- plakaty propagujące. 

 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

 zbiórka zakrętek dla chorego dziecka i jako pomoc w zakupie sprzętu dla osoby po 

wypadku 

 zbiórka żywności i przyborów dla chorego dziecka jako paczka świąteczna na Mikołaja 

 zbiórka i wspólne pakowanie żywności na paczkę świąteczną dla osób potrzebujących 

w naszej miejscowości 

 wykonanie wspólnie ze szkolną grupą wolontariatu kartek świątecznych dla osób 

samotnych oraz do wręczenia razem ze świeczką świąteczną paczką jako pomoc dla 

parafialnego Caritas 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

Utworzone zostało w porozumieniu z CARITAS Diecezji Rzeszowskiej Szkolne Koło 

CARITAS które zorganizowało: 

 zbiórkę środków finansowych na wsparcie dla rodziny z Weryni która została dotknięta 

pożarem domu, 

 zorganizowano we współpracy z bankiem żywności w Kolbuszowej zbiórkę żywności 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 

 szkolne koło CARITAS uczestniczyło w akcjach charytatywnych organizowanych 

przez Parafię Niwiska, wspierało również działania SU szkoły w tym zakresie. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

 Akcja na rzecz niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” - rozprowadzanie cegiełek. 

 Zbiórka nakrętek plastikowych dla potrzebujących. 

 Śniadanie daje moc – wspólne przygotowanie i spożywanie szkolnego śniadania. 

 Cała szkoła tańczy – zachęcanie do aktywności fizycznej na szkolnej przerwie. 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Strona 19 z 48 

 

 Nasza szkoła promuje zdrowy styl odżywiania – poczęstunek dla rodziców na 

wywiadówce szkolnej. 

 Światowy Dzień Mycia Rąk – akcja na rzecz higieny osobistej. 

 Jak nie czytam jak czytam – akcja w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

 Kiermasz ozdób świątecznych 

 Akcja Podziel się prezentem 

 Akcja zbierania baterii 

 Akcja zbierania nakrętek  

 Kartka dla Bohatera 

 

4).Wycieczki i wyjazdy szkolne: 
 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

W roku szkolnym 2017/18 w gimnazjum zorganizowano szereg wyjazdów i wycieczek, 

co ilustruje poniższe zestawienie : 

Lp. Wycieczki i wyjazdy Liczba uczniów Data 

1. 
Ognisko klasowe Ścieżka Edukacyjna 

„Białkówka” 
16 Wrzesień 2017 r. 

2. Zlot Harcerski w Zakopanem 5 Wrzesień 2017 r. 

3. 
Wyjazd do Muzeum Kardynała 

Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej 
40 Październik 2017 r. 

4. Pielgrzymka na Jasną Górę i Łagiewniki 50 Październik 2017r. 

5. Wyjazd na lodowisko do Dębicy 40 Październik 2017 r. 

6. 
Wyjazd do kina Helios w Rzeszowie na film 

„Thorn Rangarok” 
40 Październik 2017 r. 

7. Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego 44 Listopad 2017 r. 

8. Wyjazd na lodowisko do Dębicy 40 Listopad 2017 r. 

9. 
Wyjazd od Mielca na prelekcję „Ziemia we 

wszechświecie” 
65 Listopad 2017 r. 

10. 
Wyjazd do Kupna na „Harcerskie Andrzejki na 

sportowo” 
8 Listopad 2017 r. 

11. „Naukowa epidemia – czary mary i alchemia” 90 Grudzień 2017 r. 

12. 
Wyjazd do katedry Rzeszowskiej po odbiór 

Światełka Betlejemskiego 
5 Grudzień 2017 r. 

13. Harcerska Wigilia w Kolbuszowej 8 Grudzień 2017 r. 

14. Wyjazd do kina Helios na film „Jumanji” 70 Styczeń 2018 r. 

15. 
Wyjazd od kina Helios na film „Cudowny 

chłopak” 
75 2018 r. 

16. „Aktywna Środa” 60 Luty 2018 r. 

17. 
Wyjazd na prezentację „Ziemia niezwykła 

planeta” 
46 Kwiecień 2018 r. 

18. 
Wyjazd na Festiwal Nauki i Techniki w ZST 

Kolbuszowa 
35 Kwiecień 2018 r. 

19. 
Wyjazd na „Dni otwarte” szkół powiatu 

kolbuszowskiego 
52 Maj 2018 r. 

20. 
Wyjazd do Kolbuszowej na prelekcję o Janie 

Hupce 
40 Czerwiec 2018 r. 

21. Wyjazd sportowo-krajoznawczy do Polańczyka 11 Czerwiec 2018 r. 

22. 
Wyjazd do Parku Rozrywki „Energylandia” w 

Zatorze 
43 Czerwiec 2018 r. 
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II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

 Biwak harcerski w Zakopanym 

 Wycieczka rowerowa na ścieżkę przyrodniczą „Białkówka” 

 Wycieczka rowerowa Niwiska – Blizna 

 Wycieczka krajoznawcza do Sandomierza 

 Wycieczka do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie 

 Wyjazd do skansenu w Kolbuszowej, gdzie odbyły się  warsztaty plastyczne dla uczniów 

 Wycieczka do Portu Lotniczego Jasionka 

 Wyjścia do GOKiB na Mikołajkowy Poranek Muzyczny oraz wystawę malarską  

 Wycieczka rowerowa do Skansenu w Kolbuszowej 

 Wyjazd do teatru w Rzeszowie 

 Wycieczka integracyjna nad tzw. „Jeziórko” 

 Wyjazd do Rzeszowa na musical „Lew, czarownica i stara szafa” 

 Wycieczka do Janowa Lubelskiego 

 Pielgrzymka do Krakowa 

 Wycieczka do Skansenu w Kolbuszowej na warsztaty 

 Wycieczka do Kazimierza Dolnego 

 Wyjście na wystawę malarstwa do GOKiB 

 Wyjście na wystawę historyczną do GOKiB 

 Lekcja plastyki w GOKiB 

 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

W Szkole Podstawowej w Przyłęku uczniowie uczestniczyli w następujących wycieczkach 

szkolnych: 

 Wyjazdy do kina w Mielcu 

 Wyjazd na lodowisko do Dębicy 

 Wyjazd na wrotki do Mielca 

 Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 

 Wyjazd do Flyparku w Rzeszowie 

 Wycieczka do Janowa Lubelskiego 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

Uczniowie SP w Kosowach brali udział w wyjeździe/ wycieczce do/w:  

 kina 3D w Mielcu na film „ Cudowny chłopak” oraz bajkę  „ Emotki” oraz „Pszczółka 

Maja: Miodowe igrzyska”; 

 Zamku w Przecławiu; 

 Zakładu Obróbki Kamienia Budowlanego w Przyłęku; 

 Janowa Lubelskiego; 

 Góry Świętokrzyskie: Kurozwęki- Św. Krzyż- Zamek Chęciny. 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

 Wyjazd do Mielca na przedstawienie teatralne „Pinokio”, zwiedzanie Muzeum Jadernych. 

 Zator Energylandia, Rzeszów Fantazja, FlyPark 
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 Wycieczki rowerowe klasy I-III do Nadleśnictwa Kolbuszowa 

 Wyjazd do Rzemienia klasy starsze. 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

 wycieczka do muzeum bombek choinkowych w Nowej Dębie, 

 wyjazd na sztukę teatralną „Domek z piernika”, 

 wycieczka szkolna do „FlyParku” w Rzeszowie, 

 wyjazd na lodowisko do Dębicy, 

 Wycieczka szkolna do Bałtowa, 

 wyjazd do kina na film „Cudowny chłopak”, 

 wyjazd do teatru na sztukę „Zemsta” A. Fredy 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

1 Multikino Rzeszów 5 godzin 

2 Lotnisko w Jasionce 4 godziny 

3 Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 5 godzin 

4 „Zielona Szkoła” w Budach Głogowskich 2 dni 

5. Teatr Maska w Rzeszowie 5 godzin 

6 
Centrum Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie 

Narodowym 
5 godzin 

7 Góry Świętokrzyskie – Chojnice, Św. Krzyż jednodniowa 

8 Pustków, Blizna 5 godzin 

9 Integracyjny Dzień Dziecka w Hucinie 6 godzin 

10 Spektakl teatralny w MDK Kolbuszowa 3 godziny 

11 Centrum Nauki w Janowie Lubelskim jednodniowa 

12 Pielgrzymka III klasy do Krakowa jednodniowa 

 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

 Zielona Szkoła w Budach Głogowskich 

 Wycieczka do skansenu lawendowe pole w Żarówce 

 Biała Szkoła w Budach Głogowskich 

 Wyjazdy do kina 

 Wyjazd do MDK w Kolbuszowej na spektakl teatralny 

IX/ Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach: 

W dniu 30 maja 2018 roku uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w wycieczce do Lublina 

i Zamościa. Głównym celem był spektakl baletowy pt. „Królewna Śnieżka” w Teatrze 

Muzycznym w Lublinie. Następnie zwiedzili starówkę centrum Lublina i pojechali do 

Zamościa. Tam przede wszystkim zwiedzili ZOO ze wszystkimi jego atrakcjami. 

W dniu 18 czerwca 2018 roku uczniowie klasy fletu p. Anny Muchy i p. Doroty Wilk wraz 

z rodzicami wzięli udział w Koncercie w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie: 

 W programie: CLAUDE BOLLING 

SUITE FOR FLUTE and JAZZ PIANO TRIO 

Joanna Dec - flet        

Wojciech Styś - fortepian  

Wiktoria Bialic - perkusja  
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WYJAZDY SZKOLNE: 

Klasa fortepianu p. Justyny Fedus: 

 5 listopada 2017r. – wyjazd uczennicy Klara Harchut wraz z nauczycielem do Ostrów 

Baranowskich 

Klasa fortepianu p. Anny Guji:   

 9 marca 2018 r. – wyjazd uczennicy Blanki Kumor wraz z nauczycielem na Konkurs „Piano 

e Forte” do Wieliczki  

 23-24 kwietnia 2018 r. – wyjazd uczennicy Julii Wolak na VIII Ogólnopolski Konkurs 

Pianistyczny "Wiosenne spotkania muzyczne" do Kolbuszowej  

 26 kwietnia 2018 r. – wyjazd Marcina Kosiorowskiego wraz z nauczycielem do Pałecznicy 

k/Krakowa na Konkurs Pianistyczny 

Klasa klarnetu pana Konrada Więch: 

 15 grudnia 2017 r. – wyjazd Alicji Antoń i Emilii Dziekan wraz z nauczycielami na II 

Przeworski Konkurs Klarnetowy. 

Klasa trąbki pana Wojciecha Fryca: 

 20 grudnia 2017 – wyjazd Wojciecha NIwdzielskiego, Karoliny Maciąg i Julii Wiącek wraz 

z nauczycielami na XII Regionalny Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych 

w Kolbuszowej: 

 14 maja 2018 – wyjazd Julii Wiącek, Wojciecha Niedzielskiego i Jakuba Haracza wraz z 

nauczycielami na VIII Przegląd Szkół Muzycznych w Pruchniku  

 18 maja 2018 – wyjazd Julii Wiącek wraz z nauczycielami na Makroregionalny Konkurs 

Instrumentów Dętych Blaszanych do Łańcuta   

Klasa gitary pana Krystiana Tęczara 

 05 listopad 2017 – wyjazd Karoliny Harchut wraz z nauczycielem na Konkurs w Ostrowach 

Baranowskich  

 08 grudnia 2017 r. -wyjazd Macieja Barteckiego wraz z nauczycielem na Konkurs gitarowy 

w Jarosławiu 

 18 grudnia 2017 r. - wyjazd Macieja Barteckiego wraz z nauczycielem na Festiwal 

Młodych Gitarzystów do Kolbuszowej 

 16 marca 2018 r. – wyjazd Macieja Barteckiego wraz z nauczycielem na Konkurs „Młodzi 

czarodzieje gitary” w Dobczycach 

Klasa saksofonu p. Michała Jakubusa: 

 15 maja 2018 r. – wyjazd uczniów Gabrieli Najuch, Kamili Chmielowiec, Kamila Wilk 

wraz z nauczycielami na 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych 

w Kamieniu. 

Klasa fagotu p. Janusza Kapiasa 

 15.05.2018 r. – wyjazd ucznia Damiana Chmielowca wraz z nauczycielami na 3. 

Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu. 

Klasa fletu p. Doroty Wilk 

 09 kwietnia 2018 r. – wyjazd Aleksandry Zasowskiej, Marcina Kosiorowskiego, Wiktorii 

Gąsior wraz z nauczycielami na Regionalny Festiwal Fletowy do Kolbuszowej. 
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 15 maja 2018 r. - wyjazd Aleksandry Zasowskiej, Marcina Kosiorowskiego, Wiktorii 

Gąsior wraz z nauczycielami na 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych 

Drewnianych w Kamieniu. 

Klasa fletu p. Anny Muchy   

 09 kwietnia 2018 r. – wyjazd Natalii Głodek, Oliwii Wilk, Martyny Haracz wraz z 

nauczycielami na Regionalny Festiwal Fletowy do Kolbuszowej. 

 15 maja 2018 r. – wyjazd Oliwii Wilk i Sylwii Opieli wraz z nauczycielami na 3. 

Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych do Kamienia. 

Klasa klarnetu p. Konrada Wiecha 

 15.05.2018 r. – wyjazd Emilii Dziekan i Emilii Mokrzyckiej wraz z nauczycielami na 3. 

Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych do Kamieniu. 

Klasa perkusji p. Kamila Nowaka: 

 25-27 maja 2018 r. – wyjazd Mateusza Kucy i Kamila Kuny wraz z nauczycielami na 

Konkurs Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji Szkół Muzycznych I Stopnia do 

Trzcianie k/Krakowa  

Klasa kontrabasu p. Wojciecha Fronta: 

 Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Mielcu 

- Nikodem Dypa: - III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Mielcu  

 04 kwietnia 2018 r. – wyjazd Nikodema Dypawraz z nauczycielami na III Regionalny 

Konkursie „Wesołe Smyczki” do Głogowa Małopolskiego 

Klasa skrzypiec p. Magdaleny Gumieli – Fryc: 

 04 kwietnia 2018 r. – Mikołaj Bartecki wraz z nauczycielami na III Regionalny Konkurs 

„Wesołe smyczki” do Głogowia Małopolskiego 

Klasa waltorni p. Kamila Pezdy: 

 18 maja 2018 – wyjazd Oliwii Zuby wraz z nauczycielami na XVII Makroregionalny 

Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych do Łańcuta  

Klasa puzonu p. Piotra Klocka: 

 18 maja 2018 – wyjazd Jakuba Wesołowskiego wraz z nauczycielami na XVII 

Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych do Łańcuta 

 

5) Koła i organizacje uczniowskie: 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

W gimnazjum działały różne organizacje uczniowskie, a były to : 

 Samorząd Uczniowski inicjujący różne działania, wśród których wymienić można 

organizację międzyklasowych rozgrywek sportowych, dyskotek, wyjazdów do kina czy na 

lodowisko. Ponadto organizował szkolne konkursy „Jesień w obiektywie” i „Zima 

w  obiektywie”, przeprowadzał akcje charytatywne. 

 Szklone Koło Caritas podejmowało różne działania charytatywne mające na celu 

pozyskiwanie środków na pomoc osobom potrzebującym, przeprowadziło akcje sprzątania 

okolic cmentarza parafialnego w Niwiskach przed uroczystością Wszystkich Świętych.  

 Liga Ochrony Przyrody, której celem było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

u  uczniów, wdrażanie ich do prac na rzecz środowiska przyrodniczego, pogłębianie wiedzy 

przyrodniczej poprzez edukację prośrodowiskową. Uczniowie skupieni w tym kole otaczali 

opieką  rośliny i hodowle zoologiczne. 
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 13 DSH im. M. Orłowicza, która podejmowała 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, udział w zlotach, biwakach i wycieczce do Zakopanego. Ponadto 

druhny i druhowie wzięli udział w powiatowych obchodach stulecia niepodległości Polski 

w czerwcu 2018r. 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

W szkole działa: 

 Samorząd Uczniowski, który podejmuje różne działania, m.in.:  dyskoteki, Mikołajki 

szkolne, Walentynki,  akcje charytatywne 

 chór szkolny przygotowujący oprawę muzyczną na uroczystości. 

  8 DH „ Złote Pióra”, która podejmuje liczne działania wśród których należy wymienić : 

 przygotowanie i przeprowadzenie dla harcerzy oraz dzieci i młodzieży Nocy Bibliotek 

w GOKiB w Niwiskach 

 aktywny udział harcerzy w powiatowych obchodach Święta Odzyskania 

Niepodległości w Kolbuszowej. 

 udział w balu niepodległościowym w MDK w Kolbuszowej  

 przygotowanie Jasełek z okazji Dnia Babci i Dziadka w SP Niwiska.  

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

W szkole działał Samorząd Uczniowski, który organizował wyjazdy okolicznościowe, 

pomagał w organizacji imprez szkolnych, przygotowywał gazetki tematyczne w głównym holu 

szkoły, uczestniczył w akcjach  „Zbieraj Baterie” „ Akcja Nakrętki” 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

W SP w Kosowach działał Samorząd Uczniowski, który angażował się w organizację 

wszystkich uroczystości i akcji prowadzonych  na terenie szkoły. Sekcja porządkowa dbała 

o  porządek na terenie szkoły i wokół budynku szkolnego, a artystyczna o gazetki korytarzowe, 

które były na bieżąco aktualizowane.  

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

Samorząd Uczniowski SP Siedlanka współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym 

celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do 

podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym udało nam się zrealizować 

wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. 

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia 

szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. 

Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność 

najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować. 

PAŻDZIERNIK: 

 wyłonienie kandydatów do rady Samorządu Uczniowskiego; 

 demokratyczne wybory; 
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 opracowanie planu pracy i regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

 organizacja Dnia Edukacji Narodowej; 

LISTOPAD: 

 Dzień Wszystkich Świętych: 

 wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym 

 Dzień Niepodległości organizacja apelu i zabaw 

 „Andrzejki”: 

 dyskoteka, wróżby, konkursy  

GRUDZIEŃ: 

 Mikołajki wykonanie gazetki okolicznościowej na terenie szkoły 

  Święta Bożego Narodzenia (wykonanie gazetki okolicznościowej na terenie szkoły) 

STYCZEŃ: 

 choinka noworoczna Wystrój Sali na zabawę 

 podsumowanie I półrocza –  

 LUTY: 

 Walentynki (wykonanie gazetki okolicznościowej na terenie szkoły) 

 Poczta walentynkowa 

MARZEC: 

 przygotowanie Pierwszego Dnia Wiosny: wybory miss i mistera wiosny 

 wykonanie gazetki okolicznościowej na terenie szkoły 

KWIECIEŃ: 

 wykonanie okolicznościowej gazetki na korytarzu szkolnym 

 MAJ 

 wykonanie okolicznościowej gazetki ściennej; 

 CZERWIEC: 

 Włączenie się w organizację Nocy Bibliotek 

C A Ł Y    R O K: 

 Zbiórka plastykowych nakrętek. 

 Zbiórka makulatury. 

Sprawozdanie z działalności 15 DH im. Stasia Ozimka Działające przy Szkole Podstawowej 

w Siedlance 

W skład 15 Drużyny Harcerskiej wchodzi 24 członków, w tym 17 dziewcząt, 7 chłopców 

Zbiórki drużyny odbywają się regularnie. Dzięki uprzejmości  Pani dyrektor zbiórki odbywają 

się na terenie szkoły. 

W mijającym roku harcerskim przyrzeczenie złożyło5 osób 

W roku harcerskim 2017/2018 członkowie drużyny uczestniczyli w: 

 inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Siedlance 

 Śpiewaniu pieśni patriotycznych podczas Dnia Niepodległości 

 Organizowaliśmy Dzień Niepodległości 

 przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju 

Udział w III Zlocie Bytnarowskim 

Zakończenie roku harcerskiego 

Zorganizowaliśmy kiermasz ciast i ciasteczek 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

 Samorząd Uczniowski, 

 Szkolne Koło CARITAS, 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Strona 26 z 48 

 

 drużyna „Orląt” Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Gryf”, 

 Szkolna Kasa Oszczędności. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

1. Koło Wolontariatu – akcje na rzecz niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie 

cegiełek), zbiórka nakrętek plastikowych, pomoc koleżeńska w nauce, kiermasze 

organizowane w celu gromadzenia środków. 

2. Samorząd Uczniowski – był zaangażowany we wszystkie działania szkoły na rzecz 

uczniów i demokracji, współpracował przy organizacji imprez i uroczystości, organizował 

kiermasze w celu pozyskania środków finansowych dla celów statutowych. 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

 Samorząd Uczniowski 

 UKS Feniks 

 

6) Konkursy: ( zasięg, miejsce, wyróżnienie ucznia/ów) 

I/ Gimnazjum Publiczne 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. 

 

Lp. Konkurs  Zasięg  Miejsce  
Wyróżnienia 

uczniów 

1. „Ekonomia na wesoło”  powiatowy 

Zespół Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni 

Uczestnictwo 

2. 
Festiwal Piosenki 

Turystycznej 
powiatowy 

MDK Kolbuszowa 

ZS Nr 2 Kolbuszowa  

III miejsce 

drużynowo 

3. 

Konkursy : geograficzny, 

fizyczny,  

j. angielskiego, 

matematyczny, 

polonistyczny, z historii 

szkolny 

Organizator : 

KO Rzeszów,  

miejsce : szkoła 

Udział 

najzdolniejszych 

uczniów  

4. 

Powiatowa Gra 

Edukacyjna „Ku 

Niepodległej” 

powiatowy LO Kolbuszowa  
III miejsce 

drużynowo 

5. Konkurs z biologii 

szkolny, 

powiatowy  

i wojewódzki 

Organizator : 

KO Rzeszów 

 

laureatka 

na szczeblu 

wojewódzkim 

6. „Patroni roku 2017” powiatowy ZST Kolbuszowa 
Wyróżnienie 

indywidualne  

7. Konkurs z j. francuskiego 

szkolny, 

powiatowy, 

wojewódzki i 

rejonowy 

Organizator : 

KO Rzeszów 

Udział na szczeblu 

rejonowym 

uczennicy szkoły 

8. „Wolna i Niepodległa”  powiatowy 
Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej 
I miejsce zespołowo 

9. 
„Ekonomiczna gra 

terenowa” 
powiatowy 

Zespół Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych 
II miejsce zespołowo 
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w Weryni 

10. 
Konkurs matematyczny 

„Olimpus” 
szkolny GP Niwiska 

I,II,III miejsce 

indywidualnie 

11. 

Konkurs plastyczny 

„Wielcy Polacy - w drodze 

do Niepodległości” 

gminny 
GOKiB w Niwiskach  

i GP w Niwiskach 

II i III miejsce 

indywidualnie 

12. 

Finał konkursu 

Bezpieczeństwo w Ruchu 

Drogowym 

wojewódzki Powiat niżański Udział  

13. 
Konkurs plastyczny 

„Wielkanocne jajko” 
gminny GOKiB w Niwiskach  

 

Zawody sportowe 
Lp. Rodzaj zawodów Zasięg Wyróżnienia uczniów 

1. 

Lekka atletyka indywidualne 

- bieg na 100m 

- skok w dal 

- rzut oszczepem 

- sztafeta 4x100m 

powiatowy 

IV m 

III m 

III m 

III m 

2. Koszykówka (dziewczęta) powiatowy V m 

3. 
Tenis stołowy drużynowy – gimnazjada 

(dziewczęta) 
powiatowy II m 

4. Tenis stołowy drużynowy (dziewczęta) rejonowy VII m 

5. Lekka atletyka indywidualnie (chłopcy) powiatowy 

II m 

II m 

II m 

IV m 

6. Sztafetowe biegi przełajowe drużynowe chłopcy powiatowy III m 

7. Tenis stołowy drużynowy (chłopcy) powiatowy III m 

8. 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 

siatkówka (dziewczęta) 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 

siatkówka (chłopcy) 

powiatowy 

I m 

 

III m 

9. 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

w piłce siatkowej (dziewczęta) 

półfinał 

wojewódzki 
IV m 

 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

 Festiwal Piosenki Turystycznej - MDK Kolbuszowa - II miejsce zespołowo 

 Mikołajkowy Konkurs Recytatorski dla klas II-III  

 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

 Konkurs na dzienniczek lektur „Niezapomniane stronice” dla klas IV-VI 

 Konkurs fotograficzny „Artystyczny portret” dla klas IV-VII 

 Konkurs „Najchętniej pomagająca klasa” dla klas 0-VII 

 Gminny konkurs kolęd i pastorałek „Hej kolęda kolęda” 

 Konkurs fotograficzny „Budzi się wiosna” 

 Konkurs piosenki angielskiej 

 Konkurs karaoke dla klasy VI i VII 

 Konkursy i rozgrywki sportowe z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 

 Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - SP Hucisko - II-III miejsce 

 Gminny Turniej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”- PSP Kolbuszowa - udział 

 Ogólnopolski Turniej pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - Automobil Klub Mielec 

– awans na szczebel powiatowy 
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 Gminny konkurs plastyczny pn. „Wielkanocne jajko” - SP Niwiska - 84 uczestników, 

laureaci wśród uczniów SP Niwiska 

 I edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego pn. „Jeżycjada” - wyróżnienie indywidualne 

 I edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla kl. IV pn. „Liczę to jestem” – laureaci 

 I miejsce solistka, II miejsce zespół z 8 DH w XVI Festiwalu Piosenki Harcerskiej w 

Kolbuszowej. Miejsce: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.  

 I i II miejsce wywalczyły dwa patrole z 8 DH z podczas III Zlotu Bytnarowskiego 

organizowanego przez Hufiec ZHP Kolbuszowa 

 Przygotowanie i przeprowadzenie przez 8 DH konkursu Radosna Niepodległa dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Niwiskach z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły. 

Zestawienie wyników sportowych w roku szkolnego 2017/2018          

I PÓŁROCZE 

 
Lp Dyscyplina Termin Szczebel Miejsce Uwagi 

1. 
Indywidualna 

lekkoatletyka 
IX Gmina 

60 m 

- 1 miejsce 

-3 miejsce 

1000 m 

- 1 miejsce 

-2 miejsce 

600 m 

-2 miejsce 

Skok w dal 

-2 miejsce 

-3 miejsce 

-3 miejsce 

Rzut p.p. 

-3 miejsce 

-2 miejsce 

-3 miejsce 

Awans na zawody 

powiatowe 

 

 

Liczba uczestników-24 

2. 
Indywidualna 

lekkoatletyka 
IX Powiat 

60 m 

- I miejsce 

Rzut p.p.- 

-2 miejsce 

awans na zawody 

wojewódzkie 

Liczba uczestników-11 

3. 
Indywidualna 

lekkoatletyka 
IX Województwo 

60 m 

- 5 miejsce 

rzut p.p 

-14 miejsce 

Liczba uczestników-2 

4. 

Sztafetowe 

biegi 

przełajowe 

IX Gmina 

Chłopcy i dziewczęta - 1 

miejsce 

 

Awans na zawody 

powiatowe 

Liczba uczestników-20 

5. 

Sztafetowe 

biegi 

przełajowe 

IX Powiat 
Chłopcy – 1 miejsce 

Dziewczęta-3 miejsce 

Chłopcy uzyskali awans 

do ¼ wojewódzkich 

liczba uczestników 20 

6. 

Sztafetowe 

biegi 

przełajowe 

X ¼ województwa Chłopcy - 6 miejsce Liczba uczestników-10 

7. 

Drużynowe 

biegi 

przełajowe 

X gmina 

Dziewczęta (3-4 klasa) – 1 

miejsce 

Chłopcy (3-4 klasa)- 2 

miejsce 

Chłopcy i dziewczęta (5-6 

klasa)- 1 miejsce 

Drużyny z 1 miejsc 

awansowały na zawody 

powiatowe liczba 

uczestników 24 

8. Drużynowe X Powiat Chłopcy – 2 miejsce Chłopcy uzyskali awans 
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biegi 

przełajowe 

Dziewczęta – 3 miejsce 

Dziewczęta (3-4 klasa)- 7 

miejsce 

na zawody ¼ 

wojewódzkie (termin III 

2018 r.) liczba 

uczestników 18 

9. Unihokej X Powiat Chłopcy – 4 miejsce Liczba uczestników 5 

10. 
Mini piłka 

ręczna 
X Gmina 

Chłopcy – 1 miejsce 

Dziewczęta – 2 miejsce 

Chłopcy awans na 

zawody powiatowe 

liczba uczestników 20 

11. 
Mini piłka 

ręczna 
XII Powiat Chłopcy – 4 miejsce Liczba uczestników 12 

12. 
Mini piłka 

koszykowa 
I Gmina 

Chłopcy – 2 miejsce 

Dziewczęta – 1 miejsce 

Dziewczęta awans na 

zawody powiatowe 

liczba uczestników 23 

13. 
Mini piłka 

koszykowa 
I Powiat Dziewczęta 3 miejsce Liczba uczestników 12 

14. 

Gryfiada- 

turniej piłki 

nożnej 

IX Gmina Chłopcy – 2 miejsce Liczba uczestników 11 

15. 

Turniej o 

Puchar 

Tymbarku 

XII Gmina Chłopcy – 2 miejsce Liczba uczestników 10 

16. 
Liga tenisa 

stołowego 
XI Gmina 

Chłopcy – dziewczęta 

Klasy (5-7 oraz 3-4) 

Liga jest w trakcie 

rozgrywania 

Liczba uczestników 12 

17. 

Indywidualne 

biegi 

przełajowe 

X Powiat 
– 2 miejsce 

– 3 miejsce 

Awans na zawody ¼ 

województwa (termin 

III 2018) 

 

II PÓŁROCZE 

Lp. Dyscyplina Termin i miejsce Osiągniecia 
Liczba 

zawodników 
Uwagi 

1. 
Tenis stołowy –

gmina 

Luty 2018 

Trześń 

I miejsce dziewczęta 

II miejsce chłopcy 
6 

Dziewczęta 

uzyskały awans na 

zawody powiatowe 

2. 
Tenis stołowy 

-powiat 

Marzec 2018 

Kolbuszowa 

Górna 

II miejsce dziewczęta 3 

Dziewczęta 

uzyskały awans na 

zawody rejonowe 

3. 
Tenis stołowy- 

rejon 

Marzec 2018 

Iwierzyce 
V miejsce dziewczęta 3  

4. 
Mini piłka 

siatkowa -gmina 

Marzec 2018 

Niwiska 
I miejsce chłopcy 10 

Chłopcy uzyskali 

awans na zawody 

powiatowe 

5. 

Mini piłka 

siatkowa – 

powiat 

Marzec 2018 

Widełka 
I miejsce chłopcy 10 

Chłopcy uzyskali 

awans na zawody 

rejonowe 

6. 
Mini piłka 

siatkowa -powiat 

Marzec 2018 

Kopcie 
I miejsce dziewczęta 10 

Dziewczęta 

uzyskały awans na 

zawody rejonowe 

7. 
Mini piłka 

siatkowa - rejon 

Kwiecień 2018 

Mielec 
II miejsce chłopcy 10 

Chłopcy uzyskali 

awans do półfinału 

wojewódzkiego 

8. 
Mini piłka 

siatkowa – rejon 

Kwiecień 2018 

Sędziszów Młp. 
I miejsce dziewczęta 10 

Dziewczęta 

uzyskały awans do 

półfinału 

wojewódzkiego 

9. 

Drużynowe biegi 

przełajowe - 

rejon 

Kwiecień 

2018 

Kolbuszowa 

IV miejsce chłopcy 6  

10. Mini piłka Kwiecień 2018 II miejsce chłopcy 10 Chłopcy uzyskali 
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siatkowa – 

półfinał 

wojewódzki 

Dębica awans do barażu o 

finał wojewódzki 

11. 
Mini piłka 

siatkowa 

Kwiecień 2018 

Nowa Dęba 
II dziewczęta 10 

Dziewczęta 

uzyskały awans do 

baraży o finał 

wojewódzki 

12. 

Mini piłka 

siatkowa - baraż 

o finał  

wojewódzki 

Maj 2018 

Leżajsk 
IV miejsce chłopcy 10 

VII miejsce w 

województwie 

13. 

Mini piłka 

siatkowa- baraż 

o finał 

wojewódzki 

Maj 2018 

Mielec 
II miejsce dziewczęta 10 

V miejsce w 

województwie 

14 

Czwórbój 

lekkoatletyczny 

gmina 

Maj 2018 

Niwiska 

I miejsce chłopcy 

II miejsce dziewczęta 
12 

Chłopcy uzyskali 

awans na zawody 

powiatowe 

15 

Czwórbój 

lekkoatletyczny 

– powiat 

Maj 2018 

Kolbuszowa 
IV miejsce chłopcy 6 

awans do finału 

wojewódzkiego 

16 

Czwórbój 

lekkoatletyczny 

– finał 

wojewódzki 

Maj 2018 

Rzeszów 
14 miejsce 1  

17 

Trójbój 

lekkoatletyczny 

gmina 

Maj 2018 

Niwiska 

I miejsce chłopcy i 

dziewczęta 
10 

Awans na zawody 

powiatowe 

18 
Mini piłka nożna 

– gmina 
Czerwiec 2018 III miejsce chłopcy 11  

 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

1. I miejsce w zawodach powiatowych w lekkiej atletyce – rzut piłeczką palantową chłopców 

- 1 uczeń  

2. Konkurs ortograficzny „ Mistrz Ortografii” udział w półfinale konkursu powiatowego – 2 

osoby 

3. Konkurs gminny ze znajomości twórczości Małgorzaty Musierowicz – 1 osoba – III 

miejsce 

4. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny – drużyna zajęła II miejsce 

5. Gminny Konkurs „ Młodzież zapobiega pożarom” 1 osoba – III miejsce 

6. Gminny konkurs „Wielkanocne jajko” – 9 uczniów – 1 osoba nagrodzona 

7. Gminny konkurs „Wielcy Polacy w drodze do niepodległości” -4 uczniów – I miejsce dla 

uczennicy klasy VII. 

8. Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej – 2 osoby – I miejsce dla uczennicy klasy VII 

9. Powiatowy Konkurs Recytatorski z języka angielskiego – 1 osoba udział 

10. Gminny Konkurs Ortograficzny klas III – 3 osoby udział, I i III miejsce 

11. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” udział w kategorii zespół. 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

Uczniowie SP w Kosowach brali udział w konkursach: 

  etap gminny Podkarpackiego Konkursu  Literatura i Dzieci „Dzień bez komputera” 

  GOK w Niwiskach, kl. II-III- udział, kl. VI, VII- 2 wyróżnienia;  
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 Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” w LO w Kolbuszowej- kl. V, VI, 

VII- udział;  

 Gminny Konkurs Polonistyczny „ Jeżycjada”- SP w Niwiskach, kl. V- II miejsce; 

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

udział zespołu, kl. II dla solisty- II miejsce;    

 Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej- SP w Hucinie, kl. VII- udział, kl. V- III miejsce; 

 Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej- SP w Hucisku, kl. VI- VII- udział; 

 XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Szopka Betlejemska w oczach dziecka” 2017- 

Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim- kl. VI, VII- udział; 

 Gminny Konkurs Plastyczny „ Wielcy Polacy w drodze do niepodległości”- SP w 

Niwiskach, kl. V- III miejsce; 

 Gminny Konkurs Plastyczny Św. Jan Paweł II- papież Polak”- SP w Hucinie, kl. V- I 

miejsce; 

 XV Konkurs Plastyczny „ Nasze lasy”- Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie, kl. V- 

w kategorii rysunek- I miejsce; 

 Konkurs Plastyczny „ Wielkanocne jajko”- SP w Niwiskach- kl. V- wyróżnienie; 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom”- Starostwo 

Powiatowe w Kolbuszowej, kl. V- I miejsce w powiecie; 

 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- SP w Przyłęku, kl. V-VII- 

udział 

 zawody L.A.- Rzeszów- udział w województwie; 

 Gryfiada- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej- SP w Trześni- kl. V- VII- I miejsce 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

Lp. Zawody Data Ranga Miejsce 
Ilość 

uczestników 

1. 

Indywidualne zawody 

LA 

Dziewcząt i chłopców 

14.09.2017r. 
Gmina 

-Niwiska 

II miejsce bieg na 

1000 m. 

II miejsce bieg na 

600 m. 

5 

2. 
Indywidualne zawody 

LA 
20.09.2017r. 

Powiat 

-Kolbuszowa 

bieg na 600 m. 

 
1 

3. 

Mini Piłka Ręczna 

Dziewcząt 

i chłopców 

20.10.2017 r. 
Gmina - 

Kosowy 

Chłopcy IV miejsce 

Dziewczęta III 

miejsce 

18 

4. 

Mini Piłka Koszykowa 

Dziewcząt 

i chłopców 

11.01.2017 r. 
Gmina - 

Kosowy 

Chłopcy IV miejsce 

Dziewczęta III 

miejsce 

18 

5. 

Czwórbój 

lekkoatletyczny 

Dziewczęta i chłopcy 

14.05.2018 Gmina Niwiska  11 

 

Nazwa konkursu Ilość uczestników Zdobyte miejsce 
Ranga 

konkursu 

„ Bezpieczne wakacje”- konkurs 

plastyczny 
6 uczniów  powiatowy 

„ Konkurs dziwadeł” 
uczniowie klas 

I-III 
 szkolny 

Konkurs polonistyczny organizowany 

przez PKO w Rzeszowie. 
4 uczniów  szkolny 
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Konkurs historyczny – PKO 

w Rzeszowie 
3 uczniów  szkolny 

„ Poeci i pisarze dzieciom” 

- „ Dzień bez komputera” - kat recytacja 

8 uczniów 

kl. I-III 

 

 

 

3 uczniów 

kl. IV-VI 

II miejsce kl. III 

 

wyróżnienie –kl. III 

 

wyróżnienie 

- kl. V-kwalifikacja do etapu 

rejonowego. 

gminny 

„ Poeci i pisarze dzieciom” - „Dzień bez 

komputera” – 

kat. piosenka 

 

3 uczennice 

I miejsce 

kl. III 

 

- półfinał w Chorzelowie 

gminny 

 

 

rejonowy 

XVI Festiwal Teatrów 

w Trzęsówce 

uczniowie 

kl. I-III 

III miejsce - „ Królowa 

Maruda” i „ Wścibska 

mucha”. 

najlepszy aktor - kl. II 

powiatowy 

XVI Festiwal Teatrów w Trzęsówce 
uczniowie klas 

IV-VI 

- wyróżnienie za 

przedstawienie „ O królu 

Głuptasku”. 

powiatowy 

XIV Festiwal Muzyków w Ostrowach 

Baranowskich 
5 uczennic 

GRAND PRIX – kl. III 

II miejsce 

III miejsce– kl. V 

powiatowy 

Powiatowy konkurs plastyczny na „ 

Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe” 
4 uczniów II miejsce –kl. IV powiatowy 

Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, 

kolęda”. - „ Łańcuch choinkowy” 

kat. plastyczna 

5 uczniów 
wyróżnienie –kl. V gminny 

Konkurs Kolęd i Pastorałek. 

 
kat. piosenka 

I miejsce  kl. IV 

III miejsce –kl. III 

III miejsce zespołowo: 

gminny 

Konkurs Piosenki Angielskiej 

 
3 uczennice 

I miejsce kl. I-III 

kl. III 

II miejsce  kl. IV-VII 

kl. VI 

udział –  IV 

gminny 

Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież 

zapobiega pożarom”. 
2 uczennice 

III miejsce –kl. VII 

IV miejsce –kl. VII 
gminny 

Konkurs Ortograficzny klas III 

„ Mistrz ortografii” 
3 uczniów 

II miejsce –- kl. III 

 
gminny 

„ Jeżycjada” - konkurs wiedzy 

dot. utworów Małgorzaty Musierowicz 
2 uczennice III miejsce –kl.V gminny 

Wielkanocny Konkurs Pisanek 

 
22 uczniów  szkolny 

Konkurs Plastyczny „ Jajko wielkanocna”. 7 uczennic Nagrodzeni:   kl. V gminny 

Powiatowy konkurs plastyczny na „ 

Ludowe Ozdoby Wielkanocne” 
10 uczniów II miejsce –kl. V powiatowy 

Konkurs wiedzy o wierszach J. Brzechwy i 

J. Tuwima. 
Uczniowie kl. I-III  szkolny 

Konkurs Przyrodniczy „ Miłośnicy 

przyrody” klas III. 
3 uczniów 

I miejsce –kl. III 

II miejsce –kl. III 

III miejsce kl. III 

gminny 
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Konkurs Pieśni Patriotycznej 

„ Ku Niepodległej”. 
3 uczennice 

I miejsce –kl. III 

wyróżnienie –kl. IV 
 

Konkurs Recytatorski z Języka 

Angielskiego. 
1 uczennica kl. VII – udział powiatowy 

Konkurs Plastyczny „ Św. Jan Paweł II – 

przyjaciel dzieci”. 
3 uczennice 

II miejsce kl. V 

wyróżnienie kl. VI 
gminny 

Konkurs plastyczny „ Nasze lasy” 
6 uczniów 

 

I miejsce kl. VI 

Wyróżnienie –kl. V 

- kl. IV 

powiatowy 

Konkurs na „ Dzienniczek Lektur” 

kl. III 

14 uczniów z kl. 

III 
 szkolny 

Konkurs matematyczny klas czwartych. 2 uczniów 
III miejsce – 

 
gminny 

Konkurs na strój „ Wiosny” 

i konkurs plastyczny 

kl. I 

plastyczny – 7 

uczniów 

strój – 3 uczniów 

kl. II – 3 uczniów 

kl. III – 6 

dziewcząt. 

 szkolny 

„ Mistrz ortografii” kl. IV - VII  szkolny 

Konkurs wiedzy przyrodniczej kl. IV- VI  szkolny 

Klasowy konkurs matematyczny kl. III „ 

Liczaki” 
14 uczniów  szkolny 

 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

Kuratoryjne konkursy interdyscyplinarne z matematyki, przyrody, historii, języka angielskiego 

 

I. Konkursy i zawody sportowe 

Lp. Konkurs/dyscyplina sportowa 
Liczba 

uczniów 

Miejsce 

/poziom 
Uwagi 

1. 
Skok w dal – chłopcy 

(indywidualnie) 
1 I m-ce. -gmina  

2. 
Skok w dal – dziewczęta 

(indywidualnie) 
1 II m-ce. -  gmina  

3. 
Skok w dal – dziewczęta 

(indywidualnie) 
1 II m-ce. - powiat  

4. 
Skok w dal – chłopcy 

(indywidualnie) 
1 IV m-ce - powiat  

5. 
Bieg na 60 m. – chłopcy 

(indywidualnie) 
2 II m-ce – gmina  

6. 
Bieg na 600 m. – dziewczęta 

(indywidualnie) 
2 III m-ce. - gmina  

7. 
Mini koszykówka – chłopcy 

(drużynowo) 
10 I m-ce. – gmina  

8. 
Mini koszykówka – chłopcy 

(drużynowo) 
10 V m-ce. Powiat  

9. 
Mini koszykówka – dziewczęta 

(drużynowo) 
10 II m-ce.- gmina  

10. 
Tenis stołowy – chłopcy 

(drużynowo) 
3 I  m-ce. gmina  

11. 
Tenis stołowy – chłopcy 

(drużynowo) 
3 III m-ce. powiat  
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12. 
Tenis stołowy – dziewczęta 

(drużynowo) 
3 II m-ce. gmina  

13. 
Piłka nożna – chłopcy 

(drużynowo) 
10 I m-ce. – gmina  

14. 
Czwórbój lekkoatletyczny – dziewczęta 

(drużynowo) 
6 I m-ce gmina  

15. 
Czwórbój lekkoatletyczny – chłopcy 

(drużynowo) 
6 II m-ce gmina  

16. 
Trójbój lekkoatletyczny – dziewczęta 

(drużynowo) 
5 II m-ce gmina  

17. 
Trójbój lekkoatletyczny – chłopcy 

(drużynowo) 
5 II m-ce gmina  

 

Dodatkowo w ciągu roku szkolnego uczniowie SP Trześń wzięli udział w rozgrywkach 

sportowych poza kalendarzem rozgrywek szkolnych tj. 

 Ogólnopolski Turniej Piłkarski „Z podwórka na stadion”: I m-ce gmina chłopców 

w kategorii U-10, 

 Ogólnopolski Turniej Piłkarski „ Z podwórka na stadion” : I m-ce. gmina chłopców 

w kategorii U-12, 

 I m-ce. w tenisie stołowym chłopców w kategorii klas V-VIII : gminna liga tenisa 

stołowego, 

 I m-ce. w tenisie stołowym chłopców w kategorii klas I-IV : gminna liga tenisa stołowego, 

 III m-ce w tenisie stołowym dziewcząt w kategorii klas I-IV: gminna liga tenisa 

stołowego, 

 III m-ce chłopców w gminnym turnieju piłki nożnej „Gryfiada”, 

 I m-ce  chłopców w ulicznym biegu na dys. 800 m.: Powiatowy Bieg Bytnarowski 

w Kolbuszowej. 

 

II Konkursy artystyczne, przedmiotowe i językowe 

Lp. Nazwa konkursu 
Liczba 

uczniów 

Miejsce/ 

poziom 
Uwagi 

1. 
Konkurs literacki 

„Dzień bez komputera” 
3 

I m-ce gmina 

II m-e rejon 

Udział-województwo 

1 uczennica 

kl. III 

2. 
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

(zespół) 
5 II m-ce gmina  

3. 
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

(soliści) 
2 

II m-ce gmina 

Wyróżnienie 
 

4. 
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

(kat. plastyka) 
4 I m-ce gmina  

5. 
Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków 

w Ostrowach Baranowskich 
2 Wyróżnienie  

6. Kuratoryjny konkurs - matematyka 2 Etap szkolny  

7. Kuratoryjny konkurs - historia 2 Etap szkolny  

8. Kuratoryjny konkurs – język angielski 4 Etap szkolny  

9. Kuratoryjny konkurs - przyroda 3 Etap szkolny  

10. Konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym 4 II m-ce gmina  

11. Gminny konkurs pieśni patriotycznej 2 Wyróżnienie  

13. Konkurs Lasów Państwowych „Nasz Las” 1 Wyróżnienie  

14. Gminny konkurs „Wielkanocna pisanka” 30 3 wyróżnienia 
Troje 

uczniów 

15. Gminny konkurs wiedzy pożarniczej 4 III m-ce gmina  

 

Dodatkowo uczniowie SP Trześń uczestniczyli w organizowanych a szkole konkursach 
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wewnątrzszkolnych jak: 

- konkurs wiedzy o patronie szkoły św. Janie Bosko, 

- konkurs ekologiczny „Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci”, 

- konkurs plastyczny „Zabytki Paryża”, 

- konkurs czytelniczy „Skrzydlate słowa”, 

- konkurs literacki „Julian Tuwim – życie i twórczość”. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

1. Bezpieczne wakacje – konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym II miejsce oraz wyróżnienie 

2. 
Literatura i dzieci. Dzień bez komputera – konkurs recytatorski i 

plastyczny 
udział 

3. 
Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze – 

konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym 
II miejsce i 2 wyróżnienia 

4. Nasze lasy – konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym 
III miejsce i 4 wyróżnienia w 

różnych kategoriach plastycznych 

5. Konkurs wiedzy o hymnie narodowym – szkolny. - 

6. Szkolna Liga Tenisa Stołowego – etap gminny I miejsce 

7. Hej kolęda – konkurs plastyczny i muzyczny 2 wyróżnienia 

8. Ludowe ozdoby wielkanocne – konkurs powiatowy wyróżnienie 

9. Wielkanocne jajko – konkurs plastyczny o zasięgu gminnym II miejsce 

10. 
Św. Jan Paweł II- Papież Polak – konkurs plastyczny o zasięgu 

gminnym 

I, II miejsce i wyróżnienie w 

kategorii uczniów klas młodszych 

I i III miejsce w kategorii uczniów 

klas starszych 

11. 
Wielcy Polacy w drodze do niepodległości – gminny konkurs 

plastyczny 
udział 

12. Ludzie i pszczoły – powiatowy konkurs plastyczny udział 

13. Konkurs szkolny – Wiem, co jem promujący zdrowe odżywianie. - 

14. Konkurs poezji patriotycznej - szkolny - 

15. Zawsze razem – plastyczny konkurs wojewódzki udział 

16. Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gminny udział 

17. Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, etap gminny I miejsce 

18. Konkurs Prozy i Poezji Obcojęzycznej w ZS Werynia - otwarty udział 

19. Konkurs ortograficzny uczniów klas III - międzyszkolny udział 

20. Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Jeżycjada” udział 

21. 
Konkurs Matematyczny o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia  w 

ramach VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - szkolny 
- 

22. Turniej sportowy międzyszkolny Gryfiada II miejsce 

23. Konkurs Czytelniczy – Mój ulubiony bohater literacki /szkolny/ - 

24. Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki – konkurs międzyszkolny I miejsce 

 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

 I Gminny konkurs piosenki anglojęzycznej 

 II Gminny konkurs plastyczny o św. Janie Pawle II 

 I miejsce w Gminnym konkursie czytelniczym „Jeżycjada” 

 10 miejsce w Ogólnopolskim Dyktandzie Ortograficznym (nie tylko) dla Mistrzów 

 Wyróżnienie w konkursie plastycznym Nadleśnictwa Kolbuszowa 

 Wyróżnienie w Gminnym konkursie piosenki anglojęzycznej 

 Wyróżnienie w Gminny Konkursie plastyczny o św. Janie Pawle II 

 

IX/ Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach: 

Klasa fortepianu p. Justyny Fedus: 
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 5 listopada 2017r. uczennica Klara Harchut zajęła I miejsce na „XIV festiwalu muzyków” 

w Ostrowach Baranowskich 

 

Klasa fortepianu p. Anny Guji:  pani Anna Guja (nauczyciel fortepianu) – zajęła II miejsce na 

Festiwalu ArtDuo w Wiedniu w kategorii: Muzyka Kameralna 

 9 marca 2018 roku podczas I Konkursu „Piano e Forte” w Wieliczce uczennica Blanka 

Kumor otrzymała wyróżnienie.  

 23-24 kwietnia 2018 roku podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego 

"Wiosenne spotkania muzyczne" w Kolbuszowej uczennica Julia Wolak otrzymała 

wyróżnienie. 

 Marcin Kosiorowski – I miejsce w Pałecznicy/fortepian dodatkowy/ 

Klasa klarnetu pana Konrada Więch: 

 15.12.2017 r. - II Przeworski Konkurs Klarnetowy. 

- Alicja Antoń – Wyróżnienie za wyraz muzyczny w Adagio Carla Bärmanna, 

- Emilia Dziekan – Wyróżnienie za dbałość o aparat gry. 

Klasa trąbki pana Wojciecha Fryca: 

 20.12.2017 Udział w XII Regionalny Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych 

w Kolbuszowej: 

- Wojciech Niedzielski – II miejsce  

- Karolina Maciąg – wyróżnienie 

- Julia Wiącek – wyróżnienie  

 14. 05. 2018 VIII Przegląd Szkół Muzycznych w Pruchniku  

- Julia Wiącek  II miejsce  

-Wojciech Niedzielski  wyróżnienie  

-Jakub Haracz wyróżnienie  

 18.05.2018- Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie  

- Julia Wiącek wyróżnienie  

Klasa gitary pana Krystiana Tęczara 

 Karolina Harchut (gitara)- II miejsce w konkursie Muzycznym w Ostrowach Baranowskich  

 05. 11. 2017 r. 

- Maciej Bartecki (gitara)  - udział w Mikołajkach Gitarowych 

w Jarosławiu  8.12.2017 r. 

- Maciej Bartecki (gitara) - Nagroda I stopnia na Festiwalu Młodych 

Gitarzystów w Kolbuszowej 18.12.2017 

- Maciej Bartecki - II miejsce na Konkursie „Młodzi czarodzieje gitary” 

w Dobczycach 

- Maciej Bartecki I nagroda na wiosennych spotkaniach gitarzystów w 

Pruchniku 

Klasa saksofonu p. Michała Jakubusa: 

 15.05.2018 r. - 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu. 

- Gabriela Najuch – tytuł Srebrnego Laureata, 

- Kamila Chmielowiec – tytuł Srebrnego Laureata, 

- Kamil Wilk – tytuł Srebrnego Laureata. 

Klasa fagotu p. Janusza Kapiasa 

 15.05.2018 r. - 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych 

w Kamieniu. 

- Damian Chmielowiec – tytuł Srebrnego Laureata. 

Klasa fletu p. Doroty Wilk 
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 9.04.2018 r. - Regionalny Festiwal Fletowy w Kolbuszowej. 

Aleksandra Zasowska – I miejsce gr. 2, 

Marcin Kosiorowski – I miejsce gr. 3, 

Wiktoria Gąsior – Wyróżnienie I stopnia. 

 15.05.2018 r. - 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych 

w Kamieniu. 

Marcin Kosiorowski – tytuł Złotego Laureata, 

Aleksandra Zasowska – tytuł Srebrnego Laureata, 

Wiktoria Gąsior – tytuł Brązowego Laureata. 

 23.05.2018 r. - II Podkarpacki Festiwal Młodych Flecistów w Niwiskach 

Aleksandra Czajkowska – II miejsce, 

Emilia Muchowska – III miejsce. 

Klasa fletu p. Anny Muchy   

 9.04.2018 r. - Regionalny Festiwal Fletowy w Kolbuszowej. 

- Natalia Głodek – II miejsce gr. 3, 

- Oliwia Wilk – Wyróżnienie I stopnia, 

- Martyna Haracz – Wyróżnienie II stopnia. 

 15.05.2018 r. - 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych 

w Kamieniu. 

- Oliwia Wilk – tytuł Srebrnego Laureata, 

- Sylwia Opiela – tytuł Brązowego Laureata. 

 23.05.2018 r. - II Podkarpacki Festiwal Młodych Flecistów. 

- Oliwia Wilk – Wyróżnienie, 

- Martyna Haracz – Wyróżnienie, 

- Oliwia Chmielowiec – Wyróżnienie. 

Klasa klarnetu p. Konrada Wiecha 

 15.05.2018 r. - 3. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu. 

- Emilia Dziekan – tytuł Brązowego Laureata, 

- Emilia Mokrzycka – tytuł Brązowego Laureata. 

Klasa perkusji p. Kamila Nowaka: 

 25-27 maja 2018 r. – Konkurs Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji Szkół 

Muzycznych I Stopnia w Trzcianie k/Krakowa  

- Kamil Kuna – wyróżnienie 

Klasa kontrabasu p. Wojciecha Fronta: 

 Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Mielcu 

- Nikodem Dypa: - III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym 

w Mielcu  

- Nikodem Dypa: - II miejsce w III Regionalnym Konkursie „Wesołe Smyczki” 

w Głogowie Małopolskim 

Klasa skrzypiec p. Magdaleny Gumieli – Fryc: 

 III Regionalnym Konkursie „Wesołe smyczki” w Głogowie Małopolskim  

- Mikołaj Bartecki: wyróżnienie 

Klasa waltorni p. Kamila Pezdy: 

 13 .04.2018 – Makroregionalny Konkurs Waltornistów w Niwiskach  

- Zuba Oliwia - II miejsce  

- Początek Aleksandra - III miejsce  

- Albert Klubek - II miejsce   

 18.05.2018 - XVII Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych 

w Łańcucie  

- Oliwia Zuba – Wyróżnienie   



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Strona 38 z 48 

 

Klasa puzonu p. Piotra Klocka: 

 18. 05. 2018 - XVII Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych 

w Łańcucie  

- Jakub Wesołowski  - I miejsce  

 

WARSZTATY KLARNETOWO – SAKSOFONOWE 

  17 października 2017 roku odbyły się w naszej szkole Warsztaty Klarnetowo – 

saksofonowe, które poprowadził pa dr hab. Jacek Delong z Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Temat warsztatów: „Sposoby na zbudowanie dźwięku w oparciu o sprzęt i ucho”. 

WARSZTATY GITAROWE 

 12 kwietnia 2018 r. - Wiosenne Warsztaty Gitarowe, które poprowadził pan dr Miłosz 

Mączyński z AM w Krakowie 

KONKURS CZYTANIA A VISTA 

 15 marca 2018 roku odbył się I Konkurs Czytania Nut a vista  dla uczniów klasy fortepianu 

i organów w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

MAKROREGIONALNY KONKURS WALTORNISTÓW  POŁĄCZONY Z 

WARSZTATAMI DLA UCZNIÓW 

 13 kwietnia 2018 r. – Makroregionalny Konkurs Waltornistów w Niwiskach 

II PODKARPACKI FESTIWAL MŁODYCH FLECISTÓW POŁĄCZONY Z 

WARSZTATAMI DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW 

 23 maja 2018 r. – II Podkarpacki Festiwal Młodych Flecistów w Niwiskach 

 

VI. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

W roku szkolnym 2017/18 do gimnazjum uczęszczało 7 uczniów, którzy posiadali 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z powyższym dla tych uczniów 

zorganizowano pomoc psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z zaleceniami zawartymi  

w orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej,  

a były to zajęcia  w formie : 

 Socjoterapii 

 Tyflopedagogiki 

 terapii oligofrenopedagogicznej 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

W Szkole Podstawowej w Niwiskach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 

z opiniami i orzeczeniami PPP   o dostosowaniu wymagań edukacyjnych lub dla uczniów 

z dysfunkcjami w ramach projektu EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ: 

1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas I-III 

2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI 

3. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV-VI 

4. Zajęcia metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych - zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV-VII 

ZAJĘCIA WG. ARKUSZA ORGANIZACJI SZKOŁY: 

1. Zajęcia rewalidacyjne 

2. Zajęcia logopedyczne 

3. Terapia pedagogiczna z pedagogiem szkolnym  
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Nauczyciele społecznie prowadzili zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

i  dydaktyczno-wyrównawcze, aby wszystkich uczniów objąć pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną zgodnie z wytycznymi w opiniach i orzeczeniach PPP 

Dodatkowo były przeprowadzane porady i konsultacje, rozmowy indywidualne z rodzicami.  

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

W Szkole Podstawowej w Przyłęku prowadzono w ramach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej następujące zajęcia: 

1. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 2 godziny tygodniowo. Uczeń ten miał również pomoc ze strony 

nauczyciela wspomagającego w wymiarze 5/18 

2. Dla  2 uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 

w Kolbuszowej  o dysortografii zorganizowano społecznie prowadzone zajęcia 

z języka polskiego. 

3. Dla uczniów mających kłopoty w nauce prowadzono zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego  6 grup – łącznie 41 

uczniów 

4. Dla uczniów prowadzono również zajęcia rozwijające zainteresowania: 

a. Nauczanie przyrody metodą eksperymentu, z języka angielskiego, 

matematyki, ITC, zajęcia z programowania w klasach I-III.  

 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

1. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w SP w Kosowach prowadzono: 

a) zajęcia rewalidacyjne w nauczaniu indywidualnym; 

b) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w ramach projektu „ Edukacja szansą na rozwój”: 

 z j. angielskiego dla kl. III; 

 z matematyki, j. angielskiego dla kl. IV- VI; 

c) zajęcia logopedyczne dla kl. VI; 

d) zajęcia rozwijające uzdolnienia w ramach projektu „ Edukacja szansą na rozwój”: 

 kółko zainteresowań z matematyki dla kl. II- III; 

 kółko zainteresowań z informatyki dla kl. IV- VI; 

 kółko zainteresowań z przyrody: zajęcia metodą eksperymentu i doświadczeń 

z  przedmiotów przyrodniczych dla kl. IV- V oraz kl. II- III; 

e) zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego w ramach projektu „ Edukacja szansą na 

rozwój” dla kl. VI: 

 diagnoza preferencji zawodowych oraz opracowanie całościowej opinii o Uczniu;  

 warsztaty i ćwiczenia: Kim chcę być? Dobra praca to..?;  

 warsztaty zawodoznawcze; 

 indywidualne spotkania z rodzicem, a doradcą zawodowym; 

f) zajęcia z programowania w ramach projektu„ Razem odkrywajmy świat 

programowania” dla kl.0-III; 

g) zajęcia/ indywidualne spotkania rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w ramach 

bieżących potrzeb: e. polonistyczna, fizyka, matematyka. 

2. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w SP w Kosowach zorganizowano na 

terenie placówki szkolenie dla nauczycieli z pracownikami PPP w Kolbuszowej: „Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych rozporządzeń”. 
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V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

W szkole powołany jest zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Pomocą objęci są 

uczniowie posiadający opinie  oraz orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Kolbuszowej. Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne. 

Zorganizowane są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce. 

Pedagog był zatrudniony na 1/22 etatu. Prowadzono 4 godziny zajęć rewalidacyjnych dla 

dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

W ramach zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zatrudniony jest 

pedagog szkolny, prowadzona jest ścisła współpraca z opiekunem socjalnym wspierającym 

rodziny w ramach działalności GOPS w Niwiskach, we współpracy z rodzicami prowadzona 

jest współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. W przypadku 

jednego dziecka posiadającego orzeczenie w/w Poradni prowadzone były zajęcia 

specjalistyczne w zakresie surdologopedii. W stosunku do pozostałych dzieci posiadających 

opinie o różnych dysfunkcjach zajęcia prowadzone są pod kątem dostosowania wymagań 

zgodnie z zaleceniami Poradni. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

W szkole powołany jest zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomocą objętych 

jest 2 uczniów, jeden z orzeczeniem i jeden z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w 

Kolbuszowej. Jedna uczennica uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo. Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne. 

Zorganizowane są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

VIII/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

Organizacja zajęć: 

 logopedia 

 zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 gimnastyka korekcyjna  

 

VII.  Działania i osiągnięcia szkoły, uczniów, pedagogów  
 

Działania i osiągnięcia szkoły, uczniów i pedagogów dokumentowane były poprzez: 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach; 

Działania i osiągnięcia szkoły, uczniów, pedagogów Gimnazjum Publicznego  w Niwiskach 

dokumentowane były poprzez : 

 Gazetki ścienne 

 Kronikę szkolną 

 Stronę internetową szkoły i gminy 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

Wpisy do kroniki  szkolnej, do dzienników jako szczególne osiągnięcia, umieszczanie 

informacji na stronie gminnej, wywieszanie zdjęć i opisów na tablicach szkolnych.  
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Zestawienie osiągnieć oraz działań nauczycieli i uczniów znajdują się w protokołach 

szkolnych. 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

 Informację na stronie internetowej Gminy Niwiska. 

 Zamieszczanie artykułów w Korso Kolbuszowskim. 

 Umieszczanie dyplomów na tablicy informacyjnej w szkole. 

 Wręczanie nagród i dyplomów podczas apeli szkolnych. 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

Działania i osiągnięcia SP w Kosowach dokumentowane były poprzez: 

 stronę gminy Niwiska; 

 oficjalną stronę miejscowości Kosowy( http://www.kosowy.niwiska.pl/); 

 kronikę szkolną, gazetki szkolne, itp. 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

 prezentacje dyplomów na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 zapis w kronice szkolnej 

 prezentacja nagrodzonych  i pochwała dyrektora na apelach szkolnych 

 artykuły na stronie internetowej gminy 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

 zapisy w księdze protokołów Rady Pedagogicznej SP Trześń, 

 informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły, 

 gazetki szkolne (ogólne i tematyczne), 

 informacje zamieszczane na stronie Internetowej Gminy 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku:  

 odnotowanie w kronice szkoły, 

 publikowanie na stronie internetowej gminy w zakładce „Aktualności’, 

 wydawanie szkolnej gazetki „Reporter szkolny”, 

 zamieszczenie notatki w teczce „Raporty 2018”, 

 prowadzenie dzienników i dokumentacji nauczyciela. 

 podanie do ogólnej wiadomości na tablicy informacyjnej w szkole. 

 

VIII. Informacja o podjętym przez nauczycieli doskonaleniu 

i  dokształcaniu 

I/ Gimnazjum Publiczne w Niwiskach;  

RODO w szkole” szkolenie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 

II/ Szkoła Podstawowa w Niwiskach: 

1. Aktywizujace metody nauczania - szkolenie 

2. Korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu oraz ich włączenie w proces nauczania-szkolenie 

3. Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych-szkolenie 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Strona 42 z 48 

 

4. Spójrz inaczej-program wychowawczo-profilaktyczny – warsztaty w tym prowadzenie 

lekcji otwartych dla nauczycieli powiatu kolbuszowskiego 

5. Ochrona danych osobowych RODO - szkolenie 

III/ Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

1) Aktywizujące metody w nauczaniu jako sprzyjające kształtowaniu kompetencji 

kluczowych – 9 osób 

2) Korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu- 9 osób 

3) Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – 1 osoba 

4) Podstawy programowania w szkole – 3 osoby 

5) RODO w szkole – wszyscy nauczyciele 

6) Kurs katechetyczno – pedagogiczny – 1 osoba 

7) Czym jest człowiek że o nim pamiętasz…. Antropologia – 1 osoba 

8) Język polski. Nowy wielki egzamin – 1 osoba 

9) Mutyzm wybiórczy – skuteczne oddziaływania terapeutyczne – 1 osoba 

IV/ Szkoła Podstawowa w Kosowach: 

1. W ramach projektu „Edukacja szansą na rozwój” nauczyciele SP w Kosowach ukończyli 

kursy: 

 „ Aktywizujące metody nauczania jako sposób na kształtowanie kompetencji 

 kluczowych” w wymiarze 16 godzin- 6 nauczycieli; 

  „ Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym” w wymiarze 20 

 godzin-                  9 nauczycieli; 

  „Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” w wymiarze 32 godzin- 

1  nauczyciel; 

2. W ramach projektu „ Razem odkrywajmy świat programowania- szkolenia dla nauczycieli               

i uczniów z podregionu rzeszowskiego”- 1 nauczyciel ukończył szkolenie. 

3. Studia podyplomowe na kierunku chemia- 1 nauczyciel. 

4. Szkolenia w ramach WDN i samodoskonalenia z zakresu: podstawy programowej. 

V/ Szkoła Podstawowa w Siedlance: 

Nauczyciele na bieżąco korzystali z różnych szkoleń . Troje nauczycieli zdobyło certyfikat 

z  zakresu szkoleniu programowania w klasach I-III w środowisku SCRATCH. 

Przeprowadzenie 32 godzin w poszczególnych klasach autorskiego programu zajęć 

pozalekcyjnych Fundacji VCC „Programowanie w środowisku SCRATCH”. 

Dyrektor szkoły uzyskał uprawnienia trenera VCC „Programowanie w środowisku 

SCRATCH”. 

VI/ Szkoła Podstawowa w Trześni: 

 troje nauczycieli ukończyło kurs programowania komputerowego, 

 jeden nauczyciel ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, 

 15 nauczycieli ukończyło kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 

VII/ Szkoła Podstawowa w Hucisku: 

1. „RODO w szkole” szkolenie nauczycieli – wszyscy nauczyciele. 
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2. „Choroby przewlekłe” – szkolenie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 

zorganizowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolbuszowej. 

3. „Moje dziecko idzie do szkoły” – szkolenie przeprowadzone przez pracowników 

SANEPID w Kolbuszowej dedykowane dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

4. Szkolenia w ramach WDN: 

5. - Innowacje w praktyce szkolnej, 

6. - Eksperymenty pedagogiczne w świetle zmian w prawie oświatowym, 

7. - Zapewnienie małym dzieciom poczucia bezpieczeństwa w 8-letniej szkole podstawowej.  

8. 5.Szkolenia online „Szczęśliwa trzynastka doświadczeń”. 

9. Seria webinariów „Asy z VIII klasy, czyli praktyczne przygotowanie uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty 

10. Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce, OXFORD UNIWERSITY 

III/Szkoła Podstawowa w Hucinie: 

 - studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna 1 osoba 

 - studia podyplomowe chemia – 1 osoba 

 - studia podyplomowe geografia – 1 osoba 

 Szkolenia z zakresu: 

 - razem odkrywamy świat programowania SCRATCH 

 - zajęcia z wykorzystaniem eksperymentów przyrodniczych 

 - aktywne metody nauczania 

 -TIK w nauczaniu 

IX/ Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 

WARSZTATY I SZKOLENIA 

Magdalena Gumiela- Fryc - skrzypce 

- Udział w Regionalnych warsztatach wiolinistycznych „Lekcje z mistrzem” z prof. dr hab.  

Izabelą Cegielską o tematyce „Wyraz artystyczny jako czynnik determinujący interpretację 

dzieła muzycznego”, 4 kwietnia 2018r. w ZSM nr 2 w Rzeszowie 

- udział w Seminarium skrzypcowym prowadzonym przez Annę Gutowską  w Rzeszowie– 

28.09.2017r. 

Adrian Szczurek - organy 

- W dn. 26 kwietnia 2018 roku Adrian Szczurek brał udział w seminarium organowym „ 

Muzyka organowa J. S. Bacha) prowadzonym przez prof. Radosława Marca (AM im. F. 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy) w ZSM nr 1 w Rzeszowie 

Małgorzata Jarek - wiolonczela 

- Kurs nauki gry na wiolonczeli metodą Suzuki stopień I 

Krystian Tęczar - gitara 

- udział w II Międzynarodowej Konferencji naukowo- artystycznej „Gitara jako instrument 

solowy oraz w kameralistyce”  w Katowicach w dniach 08-11.11.2017r. 

-udział w warsztatach gitarowych prowadzonych przez dr Marka Nosala podczas Mikołajek 

gitarowych w Jarosławiu 8.12.2017 

-warsztaty metodyczne na temat "postawa gitarzysty z instrumentem i jej wpływ na 

prawidłowe ułożenie aparatu gry" z prof . Ryszardem Bałauszko podczas Festiwalu młodych 

gitarzystów w Kolbuszowej 18.12.2107 

- udział w Seminarium z dr Iwoną Bodziak ,Ropczyce 6 marca 2018 r. 

- udział w warsztatach z dr Moniką Dżułą-Radkiewicz, Błażowa 28 marca 2018 r. 
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-udział w warsztatach prowadzonych przez dr Miłosza Mączyńskiego, Niwiska 12 kwietnia 

2018 r. 

-udział w warsztatach prowadzonych przez Artura Lesickiego, 10 marca 2018 r. 

Jadwiga Huber - gitara 

- udział w warsztatach metodycznych na temat „Koordynacja działań oddechowych , 

fonacyjnych i rezonansowych w młodych głosach żeńskich”, prowadzonych przez prof. dr.hab. 

Piotra Łykowskiego -  24.10.2017r. 

- udział w II Międzynarodowej Konferencji naukowo- artystycznej „Gitara jako instrument 

solowy oraz w kameralistyce”  w Katowicach, w dniach 08-11.11.2017r. 

- udział w warsztatach metodycznych na temat „Zagadnienia wykonawczo- artystyczne w 

wybranych dziełach dydaktycznych i koncertowych na skrzypce i altówkę z kanonu literatury 

światowej”, prowadzonych przez prof.dr.hab. Andrzeja Gębskiego - 13.11.2017r. 

- W dniu 20.12.2017 Wojciech Fryc brał udział w warsztatach metodycznych prowadzonych 

przez dr Tomasza Ślusarczyka temat „Podstawy systemu ćwiczeń codziennych w nauczaniu 

początkowym na Instrumentach Dętych Blaszanych” 

Michał Jakubus - saksofon 

10-11.03.2018 r. - Certyfikat Uczestnictwa w Sympozjum pt. „Problemy nauczania w grze na 

instrumentach dętych w szkołach muzycznych I i II stopnia”. Sympozjum odbyło się na 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

13-15.04.2018 r. - Certyfikat Uczestnictwa w Europejskim Forum Saksofonowym 2018. 

Europejskie Forum Saksofonowe odbyło się na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. 

21.05.2018 r. - uczestnictwo w warsztatach saksofonowych prowadzonych przez dr Magdalenę 

Jakubską-Szymiec z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Warsztaty odbyły się w Szkole 

Muzycznej I stopnia w Dydni. 

- 16.10.2017 r. - Warsztaty saksofonowo-klarnetowe prowadzone przez dr hab. Jacka Delonga 

w Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej. Temat warsztatów: „Sposoby na zbudowanie 

dźwięku w oparciu o sprzęt i ucho”. 

- 17.10.2017 r. - Warsztaty saksofonowo-klarnetowe prowadzone przez dr hab. Jacka Delonga 

w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Temat warsztatów: „Sposoby na zbudowanie 

dźwięku w oparciu o sprzęt i ucho”. 

Anna Mucha - flet 

21.03.2018 r. - uczestnictwo w Warsztatach fletowych prowadzonych przez panią Agatę Igras. 

Warsztaty odbyły się w PSM I stopnia w Kolbuszowej. 

9.04.2018 r. - uczestnictwo w Warsztatach fletowych prowadzonych przez panią prof. Marię 

Grochowską. Warsztaty odbyły się w PSM I stopnia w Kolbuszowej. 

17.04.2018 r. - uczestnictwo w Kursie fletowym prowadzonym przez pana Łukasza Długosza. 

Kurs odbył się w SM I stopnia w Błażowej. 

27.04.2018 r. - uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym przez wizytatora pana Krzysztofa 

Szczepaniaka na temat awansu zawodowego. 

23.05.2018 r. - uczestnictwo w Warsztatach fletowych prowadzonych przez pana Wiesława 

Suruło. Warsztaty odbyły się w SM I stopnia w Niwiskach. 

15-17.11.2017 r. - Konferencja pt. „Światowe trendy wykonawcze w odniesieniu do tradycji 

francuskiej szkoły fletowej” zorganizowana przez Katedrę Instrumentów Dętych Drewnianych 

i Akordeonu Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Bogusław Pawełczak - saksofon 
23.04.2018 r. - uczestnictwo w Warsztatach metodycznych dla nauczycieli przedmiotów 

ogólnomuzycznych i instrumentalistów prowadzonych przez dr Grażynę Draus z Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Temat: „Analiza muzyczna – jak wykorzystać 

wiedzę, by świadomie słuchać, uczyć się i wykonywać utwory muzyczne”. Warsztaty odbyły się 
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w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Mielcu. 

- 16.10.2017 r. - Warsztaty saksofonowo-klarnetowe prowadzone przez dr hab. Jacka Delonga 

w Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej. Temat warsztatów: „Sposoby na zbudowanie 

dźwięku w oparciu o sprzęt i ucho”. 

- 17.10.2017 r. - Warsztaty saksofonowo-klarnetowe prowadzone przez dr hab. Jacka Delonga 

w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Temat warsztatów: „Sposoby na zbudowanie 

dźwięku w oparciu o sprzęt i ucho”. 

Konrad Wiech – klarnet 

- 17.10.2017 r. - Warsztaty saksofonowo-klarnetowe prowadzone przez dr hab. Jacka Delonga 

w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Temat warsztatów: „Sposoby na zbudowanie 

dźwięku w oparciu o sprzęt i ucho”. 

Dorota Wilk – flet 

Marzec 2018 r. - uczestnictwo w Szkoleniu z RODO. Szkolenie odbyło się w PSM I stopnia 

w  Tarnobrzegu. 

22.03.2018 r. - uczestnictwo wraz z uczniami w Warsztatach fletowych prowadzonych przez 

panią Agatę Igras. Warsztaty odbyły się w PSM I i II stopnia w Mielcu. 

9.04.2018 r. - uczestnictwo w Warsztatach fletowych prowadzonych przez panią prof. Marię 

Grochowską. Warsztaty odbyły się w PSM I stopnia w Kolbuszowej. 

23.05.2018 r. - uczestnictwo w Warsztatach fletowych prowadzonych przez pana Wiesława 

Suruło. Warsztaty odbyły się w SM I stopnia w Niwiskach. 

15-17.11.2017 r. - Konferencja pt. „Światowe trendy wykonawcze w odniesieniu do tradycji 

francuskiej szkoły fletowej” zorganizowana przez Katedrę Instrumentów Dętych Drewnianych 

i Akordeonu Akademii Muzycznej w Krakowie. W konferencji wzięli udział również 

uczniowie: Marcin Kosiorowski, Oliwia Wilk. 

- 20-21.11.2017 r. - Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół Artystycznych 

w  Krakowie dotycząca warsztatu pracy dyrektora. 

Tomasz Blicharz - akordeon 

- W dniu 13 listopada 2017r.  wziął udział w „Seminarium i warsztatach akordeonowych” 

w  ZSM nr 1 w Rzeszowie prowadzonych przez prof. Grzegorza Stopę. 

- W dniu 30 października 2017r. wziął udział w „Seminarium akordeonowym” 

w  Iwoniczu-Zdroju prowadzonym przez Klaudiusza Barana (udział również ucznia Mateusza 

Kuliga) 

Anna Guja - fortepian 
- uczestniczyła w następujących szkoleniach online: 

1. W 5. edycji Konferencji online dla Pracowników Oświaty „Karta Nauczyciela 2018 

w ujęciu praktycznym”. 

2. „Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej” 

3. „Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela” 

4. „Motywowanie uczniów do nauki” 

- W dn. Od 4 do 9 lutego 2018r Anna Guja uczestniczyła w Międzynarodowym Forum 

Pianistycznym „Bieszczady bez granic”: Jako uczestnik aktywny w lekcjach z: Prof. Sergeyem 

Osokinsem, Prof. Urszulą Bartkiewicz, Mattim Asikainen, Aleksandrą Zvirblyte. Jako 

uczestnik bierny w lekcjach z: prof. Andrzejem Tatarskim, prof. Andrzejem Jasińskim, 

Kevinem Kennerem, W wykładach i seminariach na temat: „Awans zawodowy nauczycieli 

szkół muzycznych - nowe wytyczne MKiDN” - wykład Krzysztofa Szczepaniaka – 

przedstawiciela CEA i MKiDN, „Wokół muzyki fortepianowej Karola Szymanowskiego” - 

wykład prof. Andrzeja TATARSKIEGO (Akademia Muzyczna w Poznaniu), „Czy można 

polubić gamy i pasaże” - wykład prof. Małgorzaty FURCHE-JURCZYK (UKW w 

Bydgoszczy), „Realizacja ozdobników w Inwencjach dwugłosowych i trzygłosowych 

J.S.Bacha” Wykład prof. Urszula BARTKIEWICZ (AM w Bydgoszczy), „Mazurki Fryderyka 
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Chopina jako obowiązkowy etap w rozwoju pianisty” – wykład prof. Andrzeja JASIŃSKIEGO 

(AM w Katowicach), „Allegro sonatowe w szkołach muzycznych I i II stopnia” - wykład prof. 

Viery NOSINY (AM im. Gnesinych w Moskwie), „Konkursy pianistyczne - indywidualność 

czy kompromis” - wykład prof. Sergieja OSOKINA (AM w Rydze), „Czy można polubić 

muzykę współczesną ?”- wykład dr Mariusza DUBAJA (KUL i ZKP w Lublinie), „Sztuka 

świadomego marketingu czyli jak znaleźć sponsora” – wykład dyr. Maxymiliana 

BYLICKIEGO (dyr. IMiT, doradca MKiDN), „Miniatura romantyczna w procesie rozwoju 

wyobraźni młodych pianistów.”- wykład dr Janiny TATARSKIEJ (AM w Poznaniu), "Edvard 

Grieg i Jean Sibelius - twórcy nordyckiej miniatury fortepianowej"- wykład prof. Matti 

ASIKAINEN (AM w Helsinkach), 

 

Justyna Fedus - fortepian 

- w dn. 03. 03. 2018 roku Justyna Fedus brała udział w szkoleniu „Asertywność względem 

rodziców i uczniów” prowadzonym przez dr Magdalenę Ratalewską w Głogowie Małopolskim 

- 26. 04. 2018 roku - Pani Justyna Febus w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach 

poprowadziła WDN pt. „Rola asertywności i komunikacji budowaniu autorytetu nauczyciela – 

różnice pokoleniowe” na którym byli obecni nauczyciele naszej szkoły. 

Regina Szlachta: 

- udział w Seminarium skrzypcowym prowadzonym przez Annę Gutowską w Rzeszowie – 

28.09.2017r. 

- udział w Seminarium Skrzypcowym prowadzone przez p. Dorotę Obijalską w PSM I st. w 

Łańcucie w dn. 24-25 stycznia 2018 roku 

-Udział (wraz z moimi uczniami z SM II st. ŁTM w Łańcucie) w Regionalnych warsztatach 

wiolinistycznych „Lekcje z mistrzem” z prof. dr hab.  Izabelą Cegielską o tematyce „Wyraz 

artystyczny jako czynnik determinujący interpretację dzieła muzycznego” , 4kwietnia 2018r. w 

ZSM nr 2 w Rzeszowie 

- Wewnątrzszkolne Seminarium z p. Dorotą Obijalską 24-25 stycznia 2018 r. w PSM Ist w 

Łańcucie w którym wzięli udział moi uczniowie z PSM I st. w Łańcucie 

- Lekcje otwarte z ad. dr Krzysztofem Lasoniem o tematyce „Przygotowanie ucznia do 

konkursów i przesłuchań” 22 lutego 2018 r.  w którym wzięła też udział moja uczennica z 

ZPSM I i II st. w Dębicy 

Kamil Pezda   

11-12.04. 2018 Udział w Warsztatach w Kolbuszowej „ Prawidłowa Emisja dźwięku w grze na 

waltorni” – Tomasz Bińkowski 

09 marzec 2018 – Osiem sposobów na przeciwdziałanie skutkom stresu – Trzęsówka 

Wojciech Fryc  

12.04.2018  Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych 

blaszanych  w Kolbuszowej. Temat seminarium:  „Praca nad systemem ćwiczeń codziennych 

w oparciu o technikę apertury aparatu gry. Właściwe rozgrywanie jako podstawa budowania 

początkowych elementów warsztatowo kondycyjnych we właściwych aspektach gry na 

instrumentach dętych blaszanych” 

 

IX. Higiena nauczania w placówkach: 

W szkołach są przeprowadzane okresowe kontrole stanu technicznego budynków i ich 

przydatności do użytkowania przez upoważnione ( Straż Pożarna, Sanepid, inspektorzy 

budowlani, inspektorzy bhp). Przeglądy potwierdzają odpowiednie przygotowanie placówek, 

jednak w niektórych przypadkach wskazują na konieczność podjęcia określonych działań 

(remonty, doposażenie w sprzęt p.poż., przeróbki pod wymogi p.poż. itp.). W placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 (podobnie jak w latach poprzednich) realizowanych 
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było wiele działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki ( bieżące remonty sal; naprawa lub wymian zużytych urządzeń i 

przyrządów; opieka nauczycieli nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, wyjazdów; 

opieka pedagoga i psychologa; próbna ewakuacja dzieci i młodzieży; badania profilaktyczne i 

przesiewowe uczniów, edukacja zdrowotna uczniów; organizacja akcji, spotkań informacyjno 

– profilaktycznych oraz cyklicznych zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów. 

 

X. Stan realizacji zadań oświatowych gminy  na rzecz 

uczniów i szkół: 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 

gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez Gminę 

Niwiska środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 

pracowników i utrzymanie obiektów. 

Zgodnie z dyspozycją art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wspomagano w formie 

stypendiów i zasiłku szkolnego. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów, a także szkól ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie 

Gminy Niwiska. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody 

Podkarpackiego i środki własne w kwocie 164 076,80 zł. Przyznano stypendia szkolne dla 169  

uczniów w kwocie 164 076,80 zł. 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum korzystali z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel wykorzystano dotację 

celową z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 71.937,33 zł. 

 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Niwiska rozpatrywano zgodnie z dyspozycją 

art.70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Złożono 

i rozpatrzono 2 wnioski pozyskując na ten cel środki w wysokości 16 162,00 zł z budżetu 

Wojewody Podkarpackiego. 

 W dniu 25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach 

zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r 

poz. 1774), która weszła w życie dnia 26 września 2017 roku. Zgodnie z ww. ustawą 

Wojewoda przekazał jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne 

polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949) w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja ta obejmowała do 100% 

kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie 

wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet. Na ten cel wykorzystano dotację w kwocie 42.156,86 zł 

z budżetu Wojewody Podkarpackiego. 
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XI. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty; 

Dyrektorzy szkól na bieżąco przekazywali wymagane informacje do ministra Edukacji 

Narodowej ( np. ankiety) oraz uczestniczyli w naradach organizowanych przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Niwiska, przeprowadzone zostały następujące działania 

w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty; 

 w Szkole Podstawowej w Niwiskach była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna 

przeprowadzona przez KO w Rzeszowie wg wymagania UCZNIOWIE SĄ 

AKTYWNI, 

 w Szkole Podstawowej w Przyłęku  opracowano Plan Nadzoru Pedagogicznego, 

który    przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 15.09.2017 r. Sprawozdanie z 

realizacji tego planu przedstawiono 15.02.2018 r. oraz 26.06.2018 r. 

 w Szkole Podstawowej w Trześni wizytacji , kontroli i ocenie Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty poddano prace dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia 

dokumentacji szkolnej i sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

 w Szkole Podstawowej w Kosowach dokonano kontroli doraźnej w zakresie 

organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów szkoły. 

 w Szkole Podstawowej w Siedlance opracowano Plan Nadzoru Pedagogicznego, 

który    przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 15.09.2017 r. Sprawozdanie z 

realizacji tego planu przedstawiono 15.02.2018 r. oraz 18.06.2018 r. W szkole nie 

było kontroli w ramach nadzoru  KO. 

 w Szkole Podstawowej w Hucinie kontrola doraźna Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty w sprawie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 

szkoły. 

 w Szkole Podstawowej w Hucisku nie przeprowadzono ewaluacji zewnętrznej ani 

kontroli planowej Kuratorium Oświaty. Przeprowadzona została natomiast 

ewaluacja wewnętrzna, która dotyczyła następujących zagadnień: 

 Wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I, IV,VII. 

 Wymagania: Uczniowie są aktywni. 

  Kontroli przestrzegania przepisów prawa oświatowego i statutowego przez 

nauczycieli /baza dydaktyczna, prowadzenie dokumentacji, zasady oceniania, 

dokumentacja wycieczek, klasowe programy wychowawcze/. 

Ewaluacja wewnętrzna wykazała, że szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, 

które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska, w którym funkcjonuje. Uczniowie 

aktywnie włączają się w różne jej działania a także je inicjują. Ich potrzeby i propozycje są 

uwzględniane w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie oraz prezentują zachowania pożądane i społecznie 

akceptowane. W szkole nie obserwuje się przypadków dyskryminacji wśród uczniów, mimo to 

podejmuje się różnorodne działania profilaktyczne. Prowadzona jest systemowa analiza  

działań wychowawczych mająca na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pozytywnych 

zachowań, ocenę ich skuteczności i w razie potrzeby modyfikację. Rodzice i uczniowie 

zgadzają się z zasadami obowiązującymi w szkole.  

Ponadto organizowane były narady, szkolenia, konferencje dla dyrektorów. Udzielano porad 

i konsultacji w bieżących sprawach. 

 


