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I. WSTĘP 
 

Informacja została opracowana na podstawie art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021). Jako materiał źródłowy posłużyły dane Systemu 

Informacji Oświatowej zebrane ze szkół i placówek na dzień 30 września 2020 roku, raporty Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie o uzyskanych wynikach egzaminacyjnych, jak również 

informacje uzyskane od dyrektorów szkół oraz opracowania własne. 

II. STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ  
 

 

1. Organizacyjne warunki kształcenia 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Niwiska była organem prowadzącym dla sześciu 

publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych oraz 

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Niwiskach. Jedna publiczna szkoła podstawowa wraz z oddziałem 

przedszkolnym jest prowadzona przez stowarzyszenie. 

 

Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 
 
 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w szkole z podziałem na klasy Liczba dzieci 

w oddziale 

przedszkolnym I II III IV V VI VII VIII 

1 
Szkoła Podstawowa im. św. 

Jana Pawła II w Hucinie 
8 5 6 7 9 1 6 13 11 18 

2 

Szkoła Podstawowa im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w 

Hucisku 

4 2 3 6 2 3 - 6 5 9 

3 

Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki  w 

Kosowach 

3 2 - 6 - 4 - 2 6 5 

4 

Szkoła Podstawowa im. św. 

Królowej Jadwigi w 

Niwiskach 

9 12 18 9 12 10 19 22 11 22 

5 
Szkoła Podstawowa w 

Przyłęku 
5 8 10 6 9 8 11 11 7 7 

6 

Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny w 

Siedlance 

8 16 17 15 10 9 14 13 9 14 

7 
Szkoła Podstawowa im. św. 

Jana Bosko w Trześni 
5 9 10 4 7 11 7 8 12 11 

8 
Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Niwiskach 
19 44 36 34 34 14 18 - - - 

OGÓŁEM  639 82 
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Źródło: SIO spis na 30 września 

 

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób 

świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się 

według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby 

kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego. Wiek 

przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem największych zmian w jego 

dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości rozwojowe dzieci są największe. Działania 

edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty 

właśnie w okresie przedszkolnym. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich warunków do 

rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych czy odkrywania nowych zdolności ma 

decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również najlepszy okres na zapobieganie 

ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie 

zaniedbań środowiskowych. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we wspomaganiu 

rozwoju dziecka. 

W roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym objęte zostały dzieci 3 – 6 lat. 

Oddziały przedszkolne realizowały programy wychowania przedszkolnego uwzględniające nową 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniającą bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i  opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniając nauczycieli posiadających 

odpowiednie kwalifikacje. 
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Tabela nr 2. Stan organizacji Punktów Przedszkolnych/Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021  

Lp. Nazwa przedszkola 
Liczba dzieci wg stanu 

na dzień 30.09.2020 r. 

Liczba dzieci wg stanu 

na dzień 30.09.2021 r. 

1 
Punkt Przedszkolny Domowe 

Przedszkole w  Przyłęku 
14 15 

2 
Punkt Przedszkolny Wesoły 

Promyk w  Siedlance 
20 22 

3 
Punkt Przedszkolny 

Słoneczko  w  Kosowach 
24 21 

4 
Punkt Przedszkolny Kolorowe 

Kredki w Niwiskach 
24 25 

5 
Punkt Przedszkolny Elemelek 

w  Trześni 
22 20 

6 
Niepubliczne Przedszkole Kraina 

Radości w Hucinie 
18 20 

RAZEM 122 123 

 

 

 

2016/2017
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

88

83

77

82

87

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
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III. BAZA DO DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ 

 
Tabela nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2020/2021 

 

Lp Nazwa szkoły 
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1 

Szkoła Podstawowa im. 

św. Jana Pawła II w 

Hucinie 

6.391 5.761,53 6 1 0 1 1 0 0 

2 

Szkoła Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Hucisku 

7.400 6.947 5 1 0 0 0 0 0 

3 

Szkoła Podstawowa im. 

ks. Jerzego Popiełuszki  

w Kosowach 

6.998 5.702 4 1 0 1 1 0 0 

4 

Szkoła Podstawowa im. 

św. Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 

34.774 32.140 9 1 1 1 1 1 1 

5 
Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 
5.553 4.014 6 1 0 1 1 1 0 

6 

Szkoła Podstawowa im. 

bł. Karoliny Kózkówny 

w  Siedlance 

 

4.700 

 

2.756 

 

8 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

7 

Szkoła Podstawowa  im. 

świ. Jana Bosko 

w  Trześni 

5.495 2.111 8 1 0 1 0 0 0 

8 
Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Niwiskach 
21.600 20.980 21 0 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 92.911 80.411,53 67 7 1 6 5 2 1 

 

Tabela nr 4. Urządzenia rekreacyjno – sportowe 

Lp. Wyszczególnienie Rodzaj urządzenia 

1 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II 

w Hucinie 

Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, mini sala 

gimnastyczna (10m x 8m) 

2 Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

Plac zabaw, boisko przyszkolne 

3 Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 

Popiełuszki  w Kosowach 

Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, mini sala 

gimnastyczna 

4 Szkoła Podstawowa im. św. Królowej 

Jadwigi w  Niwiskach 

Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, orlik, 

siłownia zewnętrzna, sala gimnastyczna             

(24 m x 13m) 

https://www.youtube.com/watch?v=xVdn9GhwJgk
https://www.youtube.com/watch?v=xVdn9GhwJgk
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5 Szkoła Podstawowa w Przyłęku Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko 

wielofunkcyjne, sala gimnastyczna (34m x 19m) 

6 Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny 

Kózkówny w  Siedlance 

Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia na 

świeżym powietrzu, sala gimnastyczna                 

(24m x 13 m) 

 

7 Szkoła Podstawowa  im. świ. Jana Bosko 

w  Trześni 

Boisko trawiaste z bramkami do piłki nożnej, 

boisko asfaltowe do koszykówki, skocznia do 

skoku w dal, plac zabaw, sala gimnastyczna       

(12 m x 14m) 

8 Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach Nie dotyczy 

 

 

Tabela nr 5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych 

Lp. Wyszczególnienie 
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1 

Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana Pawła II 

w Hucinie 

20 16 8 0 0 0 2 1 1673 0 

2 

Szkoła Podstawowa 

im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Hucisku 

27 25 3 0 0 0 1 3 2358 3 

3 

Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jerzego 

Popiełuszki  w 

Kosowach 

13 12 3 0 0 0 1 1 2506 4 

4 

Szkoła Podstawowa 

im. św. Królowej 

Jadwigi w  Niwiskach 

34 20 7 0 0 1 0 2 7778 16 

5 
Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 
25 22 5 1 0 1 1 1 3084 3 

6 

Szkoła Podstawowa 

im. bł. Karoliny 

Kózkówny w  

Siedlance 

31 21 3 0 0 0 1 1 3543 7 

7 

Szkoła Podstawowa  

im. świ. Jana Bosko w  

Trześni 

23 17 1 1 0 0 3 1 3704 8 

8 
Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Niwiskach 
0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 

OGÓŁEM 173 133 34 2 0 2 9 11 24.646 42 
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IV. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 

Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, zaangażowania 

i  stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się uczniowie, jakie podejmują 

decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel ma być 

przewodnikiem i doradcą młodego człowieka. Nauczyciel wspomaga rodziców w wychowaniu swoich 

podopiecznych przede wszystkim własnym przykładem. Dobór kadry pedagogicznej to przede 

wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika 

z  zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów 

na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć 

z  wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych 

oraz określoną  w rozporządzeniu (ramowe plany nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą 

godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 

 

 

Tabela nr 6. Zatrudnienie w szkołach wg stanu na 30.09.2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
zatrudnienie 

W tym 

nauczyciele obsługa 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa im. 

św. Jana Pawła II w 

Hucinie 

15,5 26 11,5 22 4 4 

2 Szkoła Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

7,9 19 6,9 18 1 1 

3 Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki  w 

Kosowach 

8,60 19 7,85 18 0,75 1 

4 Szkoła Podstawowa im. 

św. Królowej Jadwigi w  

Niwiskach 

23,68 

 

37 

 

15.18 28 8,5 

 

9 

 

5 Szkoła Podstawowa w 

Przyłęku 

13,27 25 11,27 23 2 2 

6 Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny w  

Siedlance 

13,6 28 11,6 25 2 3 

7 Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  Trześni 

11 22 9,5 20 1,5 2 

8 Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Niwiskach 

27,48 34 23,98 29 3,5 5 

OGÓŁEM 121,03 210 82,60 183 23,25 27 
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Tabela nr 7. Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 (stan na 30.IX.2021 r.) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
zatrudnienie 

W tym 

nauczyciele obsługa 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa im. 

św. Jana Pawła II w 

Hucinie 

16,5 27 12,5 23 4 4 

2 Szkoła Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

7,9 19 6,9 18 1 1 

3 Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki  w 

Kosowach 

8,60 19 7,85 18 0,75 1 

4 Szkoła Podstawowa im. 

św. Królowej Jadwigi w  

Niwiskach 

21,50 

 

36 

 

14.50 29 7 

 

7 

 

5 Szkoła Podstawowa w 

Przyłęku 

12,91 23 10,91 21 2 2 

6 Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny w  

Siedlance 

13,4 24 11,4 21 2 3 

7 Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  Trześni 

11 22 9,5 20 1,5 2 

8 Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Niwiskach 

28,17 34 24,67 29 3,5 5 

OGÓŁEM 119,98 204 83,73 179 21,75 25 

 

 

Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie wykształcenie 

i  przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, zrozumienie 

współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju 

szkolnictwa. Jakość pracy oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez gminę jest pochodną 

poziomu wykształcenia zatrudnionych w tych placówkach nauczycieli i systemu dokształcania oraz 

doskonalenia ich umiejętności, dlatego też ogromną wagę przykładamy zarówno do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych (studia), jak i do doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, seminaria). 
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Tabela nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2020-2021.  

Lp. Wyszczególnienie 

Indywidualne 

formy 

doskonalenia 

zawodowego 

Szkolenia rady 

pedagogicznej  

Seminaria, 

konferencje, 

warsztaty 

metodyczne 

1 
Szkoła Podstawowa im. św. Jana 

Pawła II w Hucinie 

- 2.400,00 zł - 

2 
Szkoła Podstawowa im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

720,00 zł - - 

3 Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 

Popiełuszki  w Kosowach 

- - - 

4 Szkoła Podstawowa im. św. 

Królowej Jadwigi w  Niwiskach 

- - - 

5 Szkoła Podstawowa w Przyłęku - - - 

6 Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny 

Kózkówny w  Siedlance 

- 2.000,00 zł  - 

7 Szkoła Podstawowa  im. św. Jana 

Bosko w  Trześni 

350,00 zł  - - 

8 Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Niwiskach 

580,00 zł - 2.662,00 zł 

OGÓŁEM 1.650,00 zł 4.400,00 zł 2.662,00 zł 

 

 

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. 

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe wpisane jest w zawód nauczyciela i stanowi nie przywilej, 

a ustawowy obowiązek, który ma być realizowany w ramach czasu pracy oraz ustalonego 

wynagrodzenia. 

Doskonalenie zawodowe ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli, wśród których wyróżnia się 

dwie zasadnicze ich grupy: 

1. kompetencje osobowościowe – dotyczące sfery osobowościowej nauczyciela, jego zdolności 

i  uzdolnień, dojrzałości moralnej i społecznej, reakcji emocjonalnych i postaw; są one głównie 

domeną samodoskonalenia; 

2. kompetencje zawodowe – dotykające wiedzy przedmiotowej (merytorycznej) i sfery 

dydaktycznej zawodu nauczyciela oraz relacji interpersonalnych, na których opiera się proces 

kształcenia; pozostają domeną doskonalenia wewnątrzszkolnego i instytucjonalnego. 
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Tabela nr 9. Poziom wykształcenia nauczycieli 

Szkoła Poziom wykształcenia 

Dyplom nauczyciela 

studiów 

magisterskich i 

przygotowanie 

pedagogiczne 

Dyplom 

ukończenia 

studiów bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

wyższych 

studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne 

Dyplom 

ukończenia 

wyższych 

studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom 

ukończenia 

kolegium 

języków obcych 

Pozostałe 

kwalifikacje 

RAZEM 
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n
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y
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el
i 

Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana Pawła 

II w Hucinie 

21 95,4 1 4,6 0 0 0 0 22 

Szkoła Podstawowa 

im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Hucisku 

18 100 0 0 0 0 0 0 18 

Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jerzego 

Popiełuszki  w 

Kosowach 

17 94,4 1 5,6 - - - - 18 

Szkoła Podstawowa 

im. św. Królowej 

Jadwigi w  

Niwiskach 

27 100 0 0 0 0 0 0 27 

Szkoła Podstawowa 

w Przyłęku 
23 100 0 0 0 0 0 0 23 

Szkoła Podstawowa 

im. bł. Karoliny 

Kózkówny w  

Siedlance 

21 100 0 0 0 0 0 0 21 

Szkoła Podstawowa  

im. św. Jana Bosko 

w  Trześni 

19 95 % 0 0 1 5% 0 0 20 

Szkoła Muzyczna I 

stopnia w 

Niwiskach 

29 96,6% 1 3,4% - - - - 30 
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Tabela nr 10. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2021 r. 

Szkoła Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

L
ic

zb
a
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%
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L
ic
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a

 

n
a

u
cz

y
ci

el
i 

Szkoła 

Podstawowa im. 

św. Jana Pawła II 

w Hucinie 

1 4,35 6 26,09 9 39,13 7 30,43 23 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Hucisku 

0 0 6 33,30 3 16,6 9 50,00 18 

Szkoła 

Podstawowa im. 

ks. Jerzego 

Popiełuszki  w 

Kosowach 

1 5,56 2 11,11 5 27,78 10 61,11 18 

Szkoła 

Podstawowa im. 

św. Królowej 

Jadwigi w  

Niwiskach 

0 0 0 0 5 18,5 22 81,5 27 

Szkoła 

Podstawowa 

w  Przyłęku 

0 0 1 4,76 4 19,05 16 76,19 21 

Szkoła 

Podstawowa im. 

bł. Karoliny 

Kózkówny w  

Siedlance 

0 0 1 5 4 19 16 76 21 

Szkoła 

Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  

Trześni 

0 0 2 15% 5 25% 13 65 % 20 

Szkoła Muzyczna 

I stopnia w 

Niwiskach 

1 3,5% 5 17,2% 14 48,3% 9 31% 29 

OGÓŁEM 3 1,70 % 23 12,99% 49 27,68% 102 57,63% 177 
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Zgodnie z regulacjami określonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej   z  dnia 26 

lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2200), postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadza organ 

prowadzący szkołę. W roku szkolnym 2020/2021 sześciu nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia 

w  Niwiskach oraz jeden nauczyciel Szkoły Podstawowej w Przyłęku ubiegało się o podwyższenie 

stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele uzyskali 

wynik pozytywny, tym samym podnosząc swoje kwalifikacje.  

 

V.  POZIOM NAUCZANIA 

1. Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania jak również uczenia się i w znacznym 

stopniu zależą od zdolności i aspiracji uczniów, ale także środowiska rodzinnego. Badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące czynniki: 

•  czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, 

• czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie                      

w  uczenie, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów 

w  obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne 

1,70%

12,99%

27,68%
57,63%

Nauczyciel wg stopnia awansu zawodowego

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
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przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, 

• czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii. 

•  nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy 

i  umiejętności, otwarcie na własny rozwój. 

 

2. Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie ósmoklasisty na podstawie wyników OKE 

w Krakowie. 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. W dniach 25-27 maja 2021 roku 

50 ósmoklasistów po raz pierwszy przystąpiło do egzaminu. Na egzaminie języka polskiego uczniowie 

rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte obejmujące treści zapisane w podstawie programowej. 

Zestaw egzaminacyjny z matematyki pozwoliły sprawdzić sprawność rachunkową, wykorzystanie i 

tworzenie informacji. Standardowy arkusz języka obcego nowożytnego wymagał od ósmoklasistów 

samodzielnego sformułowania odpowiedzi oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego.  

 

 

Tabela nr 11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskane przez 

uczniów Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska  

 

 Liczba uczniów 

piszących egz. 
Język polski 
(%) 

Matematyka 
(%) 

Język angielski (%) 

Kraj — 60 47 66  

Województwo - 61,61 49,18 64,98 

Powiat - 62,11 46,33 61,62 

Gmina 50 58,02 41,60 60,80 

Szkoła Podstawowa im. 

św. Jana Pawła II w 

Hucinie 

11 56 44 60 

Szkoła Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Hucisku 

2 68 32 65 
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Szkoła Podstawowa im. 

ks. Jerzego Popiełuszki  

w Kosowach 

5 62 44 66 

Szkoła Podstawowa im. 

św. Królowej Jadwigi w  

Niwiskach 

11 63 53 67 

Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 
7 51 33 53 

Szkoła Podstawowa im. 

bł. Karoliny Kózkówny 

w  Siedlance 

8 58 36 56 

Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  

Trześni 

6 56 36 60 

 

 

Tabela nr 12. Wyniki egzaminu ósmoklasisty według gmin Powiatu Kolbuszowskiego 

 

Lp. Gmina 
Średni wynik w % 

(j. polski) 

Średni wynik w % 

(matematyka) 

Średni wynik w  % 

(j. angielski) 

1 Kolbuszowa 63 44 61 

2 Dzikowiec 64 49 67 

3 Raniżów 58 44 53 

4 Majdan Królewski 67 57 63 

5 Cmolas 58 42 53 

6 Niwiska 58 42 61 
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VI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno - wychowawczej jest rozwój zainteresowań 

i  talentów uczniów w różnych dziedzinach. Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym rokiem w  którym 

uczniowie podejmowali rywalizację w różnych konkursach i turniejach. 

 

Nazwa konkursu Zasięg, organizator 
osiągnięcia 

klasa Osiągnięte miejsce 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 

„W drewnie zaklęte” Lasy Państwowe 

Powiat 

VI Udział 

Konkursy 

przedmiotowe 

Kuratorium Oświaty 

Etap I 

VIII, VII Udział 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 

Konkurs„Bezpieczne 

wakacje” 

Komenda Powiatowa 

Policji w Kolbuszowej 

VII II 

Konkurs „Bezpiecznie 

na wsi-nie ryzykujesz, 

gdy zwierzęta znasz i 

szanujesz” 

KRUS I-VIII Udział 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 

Konkurs plastyczny 

„Bezpieczne wakacje” 

Ogólnopolski 

KRUS 

Uczniowie szkoły udział 

Wojewódzki konkurs 

„Jesienią góry są 

najszczersze” 

Wojewódzki  Uczniowie szkoły I miejsce  

w kategorii wokalnej 

zajęła uczennica klasy 

VIII 

XIX Wojewódzki 

Przegląd Pieśni 

Patriotyczno-Religijnej 

2020 „Sławię Cię 

Zienio OJczysta 

Pieśnią i Piosenką” - 

online 

Wojewódzki  Uczniowie szkoły Uczennica klasy VII 

zdobyła wyróżnienie  

w swojej kategorii 

wiekowej 

Kuratoryjne konkursy 

przedmiotowe z 

geografii, matematyki, 

języka angielskiego, 

biologii, historii, 

języka francuskiego 

Wojewódzki  

Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie 

Uczniowie szkoły Do etapu rejonowego 

zakwalifikowały się: 

 z języka francuskiego 

-uczennica klasy VIII  

z języka angielskiego 

– uczennica klasy VI 

Projekt „Mała książka 

– wielki człowiek”  

 Uczniowie klasy I zrealizowany 

Projekt „Akademia 

Bezpiecznego 

Puchatka” 

ogólnopolski Uczniowie klasy I W trakcie realizacji 

Zawody sportowe nie 

odbyły się ze względu 

na trwającą pandemię 

Covid – 19 

Rozgrywki juniorek 

młodszych UKS NIVA 
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Niwiska odbywały się 

zgodnie z kalendarium 

PWZPS 

Zorganizowane zostały 

akcje : 

- zbiórki środków 

czystości dla ZOL w 

Kolbuszowej 

- akcja zbiórki karmy i 

akcesoriów dla 

zwierząt ze schroniska  

w Kolbuszowej 

„Zbieramy- 

pomagamy” 

- zbiórka nakrętek  

w celach 

charytatywnych 

- uczniowie 

uczestniczyli  

w akcji „Sprzątania 

Świata” 

 

 

Powiatowy 

Szkoła 

 

Powiatowy 

Szkoła 

 

 

 

 

 

Powiatowy 

Szkoła 

 

Ogólnopolski 

szkoła 

Uczniowie szkoły Organizacja akcji 

II półrocze roku szkolnego 2020/2021 

Konkurs 

przedmiotowy  

z języka francuskiego 

(etap wojewódzki) 

Wojewódzki  

Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie 

 

Uczennica klasy VIII Uczennica uzyskała 

tytuł laureata konkursu 

Konkurs plastyczny 

„Bezpiecznie na wsi” 

Ogólnopolski 

KRUS 

Uczniowie szkoły udział 

Powiatowy konkurs 

plastyczny „Ozdoby 

wielkanocne” 

Powiatowy 

Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej  

Uczniowie szkoły - III miejsce  

w kategorii 

„Wycinanka” 

- wyróżnienie  

w kategorii „Pisanka” 

- wyróżnienie  

w kategorii „Palma” 

Konkurs plastyczny 

„Zaklęte w drzewie”  

Powiatowy 

Nadleśnictwo 

Kolbuszowa 

Uczniowie szkoły I i III miejsce oraz 

wyróżnienie 

Powiatowy Konkurs  

na Ludowe Ozdoby 

Wielkanocne 

Powiatowy 

Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej  

i Muzeum Kultury 

Ludowej  

w Kolbuszowej  

 I i III miejsce oraz 

wyróżnienie 

Zakończenie programu 

„Akademia 

Bezpiecznego 

Puchatka” 

ogólnopolski Uczniowie klasy I udział 

Zbiórka „Wszystkie 

dzieci zbierają 

elektrośmieci” 

ogólnopolski Uczniowie szkoły udział 

- akcja zbiórki karmy i 

akcesoriów dla 

zwierząt ze schroniska  

w Kolbuszowej 

Powiatowy 

szkoła 

Uczniowie szkoły Organizacja akcji 
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Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

Konkurs kuratoryjny - 

biologia 

Wojewódzki 

Podkarpacki Kurator 

Oświaty w Rzeszowie 

VIII, VII 

 (3 osoby) 

Etap szkolny 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 

XXX edycja Konkursu 

„ Kangur 

Matematyczny” 

Międzynarodowy, 

UNESCO, pod 

patronatem Rady 

Europy 

II, III, IV 4 wyróżnienia 

VII edycja Konkursu 

Badawczego „ Postaw 

na Słońce” 

Ogólnopolski, 

fundacja BOŚ, patroni 

honorowi 

Ministerstwo Edukacji 

i Nauki oraz 

Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska 

 

VII III miejsce w II etapie 

i III miejsce  

w Grand Prix 

Konkurs Plastyczny           

„Nie pal przy mnie  

proszę” 

Powiatowy, 

Powiatowa Stacja 

Epidemiologiczno- 

Sanitarna w 

Kolbuszowej 

II wyróżnienie 

XVIII edycja 

Konkursu 

Plastycznego                     

„W drewnie zaklęte” 

Powiatowy, 

Nadleśnictwo 

Kolbuszowa w 

Świerczowie 

VI III 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 

XVIII 

Międzynarodowy 

Konkurs Digi-Talenty 

maj 2021 

Międzynarodowy Klasa fortepianu –

dwie uczennice 

Laureat II stopnia 

II Międzynarodowy 

Konkurs Gitarowy  

w Katowicach 

Międzynarodowy Klasa gitary III miejsce 

XXI Sokołowski 

Konkurs Kultury 

Muzycznej 

Makroregionalny Klasa saksofonu Nagroda II stopnia 

XXI Sokołowski 

Konkurs Kultury 

Muzycznej 

Makroregionalny Klasa fortepianu Nagroda III stopnia 

XXI Sokołowski 

Konkurs Kultury 

Muzycznej 

Makroregionalny Klasa waltorni Wyróżnienie 

II Buskie Konfrontacje 

Saksofonowe 

Ogólnopolski Klasa saksofonu II miejsce – Srebrny 

Saksofon 

VIII Ogólnopolski 

Konkurs 

Kontrabasowy w 

Katowicach 

Ogólnopolski Klasa kontrabasu Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs 

Saksofonowy Uczniów 

Szkół Muzycznych I 

stopnia  

w Łodzi 

Ogólnopolski Klasa saksofonu III miejsce 
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III Ogólnopolski 

Konkurs Instrumentów 

Dętych w Lublinie 

Ogólnopolski Klasa saksofonu I miejsce 

III Ogólnopolski 

Konkurs Instrumentów 

Dętych w Lublinie 

Ogólnopolski Klasa fagotu I miejsce 

III Ogólnopolski 

Konkurs Instrumentów 

Dętych w Lublinie 

Ogólnopolski Klasa fagotu II miejsce 

III Ogólnopolski 

Konkurs Instrumentów 

Dętych w Lublinie 

Ogólnopolski Klasa fletu wyróżnienie 

III Ogólnopolski 

Konkurs Instrumentów 

Dętych w Lublinie 

Ogólnopolski Klasa fletu wyróżnienie 

 

 

 

 

VII. INNOWACJE PEDAGOGICZNE, FORMY PRACY 

WYCHOWAWCZEJ, DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ 

I  BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

 

1. Innowacje pedagogiczne: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie: 
 

„Mały miś i prawa dziecka” – innowacja metodyczno-programowa w oddziale przedszkolnym, 

której celem jest upowszechnianie znajomości praw dziecka. 

 
2) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki  w Kosowach: 

 

Kontynuacja  innowacji pedagogicznej  „Moda na pisanie i czytanie” oraz „Mogę być, kim 

chcę! – mój zawód przyszłości”. 

 
3) Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w  Siedlance: 

 
W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i lekcji fizyki uczniowie klasy siódmej realizowali 

innowację pedagogiczną „Promujemy OZE". Innowacja  została opracowana w  trosce o  rozwój  

uczniów uwzględniający ich indywidualne predyspozycje. Motywem przewodnim  projektu była 

energia, ze szczególnym  zaakcentowaniem wpływu nieodnawialnych źródeł na stan środowiska 

przyrodniczego. Zajęcia wskazywały na ścisły związek fizyki z regułami, które rządzą światem 

przyrody i jej wpływu na rozwój nowych technologii (tj. pozyskiwanie energii  z  odnawialnych źródeł). 

Innowacja metodyczna polegała na promowaniu idei nauki wykorzystującej jedną z najbardziej 
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efektywnych metod nauczania jaką jest doświadczenie i  obserwacja.  Na zajęciach uczniowie musieli 

wykazać się  różnymi aktywnościami, co sprawiło, że stali się bardziej zorganizowani, kreatywni, 

elastyczni,  komunikatywni, asertywni, pewni siebie. Ważną aktywnością był udział zespołu 

„Ekoszkolni” w konkursie badawczym o zasięgu ogólnopolskim. Niniejsza innowacja miała 

w  założeniu wspieranie  edukacji, uatrakcyjnienie i  ułatwienie procesu uczenia się. Przyczyniła się do 

rozwoju umysłowego uczniów, podniosła ich umiejętności badawcze  i społeczne, a także świadomość 

ekologiczną.  

 
4) Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 

 
W dziedzinie edukacji wdrażane są działania z uczniami zdolnymi w celu ich wszechstronniejszego 

rozwoju, zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia płatne i niepłatne z  zakresu :robotyki, nauki 

programowania, zajęć laboratoryjnych z fizyki, zajęć językowych z  języka francuskiego, zajęć 

sportowych dla młodszych i starszych uczniów. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wspomagające dla 

klas IV-VIII w ramach projektu MEN z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Realizacja 

zadań z zakresu wymiany międzynarodowej uczniów w ramach Programu ERASMUS+. 

W sferze wychowania zakończona została trzyletnia realizacja szkolnego programu profilaktyczno-

wychowawczego „Wychowując budujemy przyszłość” w którym  realizowano zadania z zakresu 

uczestniczenia uczniów w życiu szkoły, funkcjonowania w środowisku szkolnym, dobrego 

wychowania, odpowiedzialności za swoje postępowanie, wychowania patriotycznego i  obywatelskiego 

W roku szkolnym 2021/2022 w zadaniach wychowawczych szkoły zaplanowane zostały działania 

badawcze mające na celu sprawdzenie i określenie efektów działań wychowawczych w ramach 

programu profilaktyczno-wychowawczego. 

W zakresie bezpieczeństwa szkoła wprowadziła regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii,  

opracowane zostały procedury postepowania dla pracowników szkoły i uczniów w tym okresie, 

zorganizowano miejsca do dezynfekcji, uczniowie i nauczyciele zostali poinstruowani o  przestrzeganiu 

zasady „dezynfekcja-maski-dystans”. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dokonano 

wymiany części kamer monitoringu szkolnego oraz zwiększono ich liczbę. 

 

2. Główne cele i sposoby realizowania pracy wychowawczej: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie: 
 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym, Statucie szkoły oraz 

w  programie Wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb uczniów i środowiska. 

Głównymi celami w pracy wychowawczej szkoły jest : 

 - wprowadzenie uczniów w świat wartości, patriotyzmu, szacunku do tradycji. 

- wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej, narodowej jak i regionalnej. 

- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 
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- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

- wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość. 

Sposoby realizacji ww. celów: 

- realizacja podstawy programowej. 

- współpraca z Biblioteką w Niwiskich oraz Biblioteką w Kolbuszowej. 

- organizacja akcji charytatywnych na terenie szkoły przez szkolny wolontariat – zbiórki ubrań, nakrętek 

- spotkania z pedagogiem szkolnym. 

- spotkania z przedstawicielami policji. 

- organizacja wyborów do SU. 

- organizacja konkursów wewnątrz szkolnych 

- organizacja konkursów gminnych na terenie szkoły – Gminny  Konkurs Plastyczny o św. Janie Pawle 

II, Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. 

- organizacja Dnia Dziecka  

- przygotowywanie i udział w uroczystościach szkolnych i gminnych kształtujących pożądane społeczne 

postawy. 

 
2) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku w roku szkolnym 

2020/2021r. zadania edukacyjne organizowała zgodnie z kierunkami polityki oświatowej MEN oraz 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

Działania: 

- Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

- Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami uczniów: sekcja tenisa stołowego, kółko 

pomocowe z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, oraz zajęcia dodatkowe dla chętnych 

uczniów z klas 1-3 „Eksperymenty”. 

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia rewalidacyjne i terapii logopedycznej. 

- Działalność w Samorządzie Uczniowskim i Kole Wolontariatu. 

- Udział w konkursach organizowanych w gminie i powiecie. 

1 Gminny konkurs piosenki anglojęzycznej – na podstawie przesłanych nagrań utworów 

2 Konkurs walentynkowy na wiersz o miłości – on-line 

3 Konkurs szkolny na wiosenne nakrycie głowy- on-line 

4 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – konkurs szkolny 

5 Świąteczny konkurs na ozdobę choinkową, szkolny – on -line 

6 Lekcja z lasu „Leśna pocztówka” RDLP w Krośnie 

7 Konkurs KRUS „ Bezpiecznie na wsi” 
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8 Gminny Konkurs Plastyczny o Św. Janie Pawle II 

- Przygotowywanie uroczystości szkolnych 

W szkole pomimo pandemii dzieci przygotowywały uroczystości i imprezy zgodnie z planem 

założonym na początku roku ale bez zaproszonych gości. Szczególnie udanym przedsięwzięciem był 

Opłatek Szkolny transmitowany on-line na platformie edukacyjnej Meet a brały w nim udział całe 

rodziny uczniów oglądając przygotowane jasełka i wspólnie śpiewając kolędy. Dla babć i dziadków z 

okazji ich święta wnuki z naszej szkoły zamieściły specjalne życzenia na naszym kanale You Tube. Już 

po powrocie uczniów do szkół odbył się szereg przedsięwzięć związanych z planowaną beatyfikacją 

naszego Patrona oraz Szkolny Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

- Wycieczki i wyjazdy 

Nie mogły się odbywać dalsze wycieczki ale nie zabrakło spacerów, wędrówek krajoznawczych i rajdów 

rowerowych w celu lepszego poznawania Małej Ojczyzny. 

- Akcje charytatywne 

- Spacery, wycieczki krajoznawcze, poznawanie małej Ojczyzny. 

Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w zbiórce nakrętek. Zbierali też baterie i makulaturę, 

nieodpłatnie przekazując zainteresowanym podmiotom. Odpowiedzieliśmy też na apel ZOL-u 

w  Kolbuszowej przekazując zebrane środki czystości. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki  w Kosowach 
 

Budzenie poczucia współodpowiedzialności za ojczyznę: 

- Kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych/ udział w uroczystościach szkolnych, 

- Poznanie życia i działalności patrona szkoły (gazetka na korytarzu, obchody Dnia Patrona) 

Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, zespole klasowym, w społeczności szkolnej: 

- Kształtowanie zasad współżycia w  klasie, społeczności szkolnej , organizacja pomocy koleżeńskiej 

dla uczniów słabszych w nauce, chorych (w rygorze sanitarnym) 

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania zespołowe 

- Rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości poprzez udział w projektach zespołowych 

lub indywidualnych . 

- Wzmacnianie więzi grupowej, eliminowanie egoizmu, łagodzenie konfliktów. 

Moje prawa, moje obowiązki: 

- Przypomnienie uczniom praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły oraz ich przestrzeganie 

Wspomaganie uczniów w zdobyciu wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia: 

- Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności.  

- Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego. 

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 
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4) Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w  Niwiskach 
 

Uczniowie szkoły są wychowywani w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości narodowych 

oraz symboli narodowych. Służą temu min. uroczystości szkolne, akademie organizowane z okazji 

najważniejszych świąt państwowych i kościelnych a także uroczyście obchodzony dzień patrona szkoły. 

Uczniowie mają także możliwość działania w  organizacjach szkolnych, min. samorządzie 

uczniowskim, drużynie zuchowej oraz drużynie harcerskiej.  

Dzięki prowadzonym akcjom aktywnie poznają zasady pracy charytatywnej są uwrażliwiani na pomoc 

nie tylko ludziom potrzebującym, ale również zwierzętom i środowisku naturalnemu, kształtując tym 

samym postawę prospołeczną i proekologiczną. Wysiłek wychowawczy jest skierowany głównie na 

pomoc uczniom w rozwijaniu talentów i pasji, mobilizowanie do efektywnej pracy podczas zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, korzystanie z osiągnięć technologii w konstruktywny i właściwy sposób.  

Wychowankowie mogą prezentować swoje talenty podczas udziału w konkursach szkolnych 

i  pozaszkolnych. W trakcie trwania pandemii w szczególny sposób aktywność wychowawcza 

koncentrowała się na wsparciu psychologicznym uczniów w trudnym dla nich okresie. Na stronie 

internetowej szkoły umieszczano artykuły o tematyce psychologicznej np. „Czy mogę sam siebie 

chronić”, „Uwierz w siebie – uwierz, że się uda”, „Hejtowi mówię nie”, „Wygrywam ze stresem”, 

„W  świecie mediów”, „Jak poczuć odprężenie i spokój”, „Tolerancja, akceptacja i szacunek wobec 

osób chorych, starszych i  niepełnosprawnych”. Przygotowano ankietę dotyczącą samopoczucia 

uczniów podczas pracy zdalnej.  

Rozwijaniu kompetencji społecznych służą również pogadanki wychowawcze, wyjazdy, spotkania 

szkolne, które mają integrować uczniów we właściwy sposób, uczyć odpowiedzialności za siebie 

i  innych rówieśników, tolerancyjnej i pełnej empatii postawy względem innych, a także zachowań 

koleżeńskich i rozwiązywania konfliktów w drodze dialogu, a nie przemocy. Szkoła dba o harmonijny 

rozwój ucznia kładąc szczególny nacisk również na świadomość zdrowotną uczniów, w tym 

profilaktykę, mobilizując do aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania. 

Cele wychowawcze realizowane są również podczas wyjazdów, biwaków i zbiórek harcerskich. Młodsi 

harcerze poznają na zbiórkach prawo harcerskie i realizują zadania z nim związane. Zuchy poznają 

prawo zucha i za jego realizację zdobywają gwiazdki, co jest oznaką dojrzałości i przejścia na kolejny 

etap. W harcerstwie cele wychowawcze realizowane są poprzez podejmowanie działań, np. sprzątanie 

cmentarzy, opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza, pomoc osobom starszym. 

Szkoła stara się efektywnie współpracować z rodzicami w procesie wychowawczym. Służą temu 

spotkania, wywiadówki, prelekcje dla rodziców oraz indywidualne konsultacje wychowawców 

z  rodzicami. Szczególny nacisk kładziony jest na zapobieganie agresji oraz szeroko pojęte 

bezpieczeństwo uczniów. Wszystkie działania wychowawcze są podejmowane przez szkołę w sposób 

aktywny, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków i metod. 
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5) Szkoła Podstawowa w  Przyłęku 

 
Praca wychowawcza realizowana była w oparciu o program wychowawczo -profilaktyczny 

uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Radę Rodziców. Celem programu jest 

wychowanie rozumiane jako wspieranie ucznia w jego rozwoju. Główne obszary działania to:  

- edukacja prozdrowotna, 

- kształtowanie postaw społecznych, 

- wartości, normy, wzory zachowań- kultura, 

- profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo. 

 Treści programowe były realizowane w szkole na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz przez 

pedagoga szkolnego. 

 
6) Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w  Siedlance 

 

Celem szkoły jest stworzenie: „Szkoły zorientowanej na potrzeby uczniów i potrzeby 

współczesnego świata”. Realizowaliśmy go m.in. poprzez: 

- udział w akcji MEN "Razem na Święta" 2020, 

- udział w akcji zbierania nakrętek PET, 

- zorganizowanie pomocy dla ZOL w Kolbuszowej ( zbiórka środków czystości, do dezynfekcji oraz 

higieny osobistej), 

- uczczenie pamięci Jerzego Pleśniarowicza – wieloletniego kierownika literackiego rzeszowskiej 

sceny poprzez udział  w aktorskim czytaniu jego sztuki pt.  Panna Młoda z „Wesela” (transmisja 

online), 

 - włączenie się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poprzez uczestnictwo 

w koncercie „ Młodzi Niezłomni” (transmisja online), 

- zorganizowanie przez Samorząd Szkolny konkursów ( np. na „Wiersz lub utwór literacki o patronie 

szkoły”, „Logo szkoły”, „Wiosenne nakrycie głowy”) oraz uroczystości szkolnych ( zgodnie 

z  harmonogramem). 

 

 
 

7) Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 
 

Cele wychowawcze: 

- zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, 

- tworzenie dobrej atmosfery pracy i nauki dla całej społeczności szkolnej, kształtowanie 

odpowiedzialności za siebie i innych, 

- kształtowanie pozytywnych postaw i promowanie dobra, 

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

- propagowanie postawy tolerancji, 

https://spsiedlanka.szkolnastrona.pl/art,746,akcja-men-razem-na-swieta-2020
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- respektowanie i edukowanie w kwestii praw człowieka, 

- nauka i przyswajanie technik rozwiazywania konfliktów i problemów występujących w grupie 

społecznej, 

- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących dobre funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Metody wychowawcze: 

- godziny wychowawcze w szkole, 

- działalność i praca w ramach organizacji szkolnych (SU, Strzelec, CARITAS, SKO), 

- organizowanie uczniom wolnego czasu (wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, konkursy, turnieje 

sportowe), 

- współpraca z instytucjami z terenu Gminy i powiatu 

- współpraca z pedagogiem szkolnym i GOPS, 

- współpraca z rodzicami, 

- organizowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, 

- współpraca z innymi szkołami i organizacjami społecznymi. 

 

 

3. Profilaktyka –programy 

 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie: 
 
- realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego na potrzeby placówki.  

- realizacja programów promowanych przez PSSE w Kolbuszowej „Nie pal proszę”, „Trzymaj 

formę”. 

- realizacja tematyki profilaktycznej przez pedagoga szkolnego i nauczycieli (zdrowe odżywianie, 

zapobieganie alkoholizmowi, dopalaczom i narkotykom). 

- organizacja akcji „Bezpieczny Internet” 

- uczestnictwo w OSE – filtrującej treści niepożądanych w Internecie. 

- realizacja programu „Owoce w szkole” 

- realizacja programu „Szklanka mleka”. 

 

 
2) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 
 

Szkoła ma opracowany we współpracy z rodzicami  Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

Opracowany i wdrożony został również program „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

Ponadto realizowane były następujące programy i akcje zaproponowane przez instytucje zewnętrzne: 

- „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program kierowany do dzieci, które dopiero rozpoczynają 

naukę w szkole. Celem jest wspieranie ich harmonijnego rozwoju oraz poprawa bezpieczeństwa.  

- Program edukacyjny wydawnictwa Nowa Era „ Lepsza szkoła”. Program ten zmierza do poprawy 
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jakości nauczania. 

- Program „PrzyGOTUJMY lepszy świat”, w którym uczniowie wraz z rodzicami oraz wychowawcami 

poprzez wykonywanie różnych zadań w tym kulinarnych zmierzają do zmiany nawyków żywieniowych 

swojej rodziny. Ten program edukacyjny skierowany jest dla klas 1-3 szkół podstawowych, a jego celem 

jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej 

planety.  

- Udział w akcjach MEN: Szkoła do hymnu, Szkoła pamięta. Akcje te miały charakter patriotyczny. 

Pierwsza polegała na biciu rekordu w śpiewaniu naszego hymnu narodowego o tej samej wyznaczonej 

godzinie i wykonaniu szeregu zadań z tym związanych. W drugiej należało odwiedzić miejsce pamięci, 

uporządkować je, poznać jego historię oraz wspomnieć osoby ważne dla danej wspólnoty.  

- Akcja czytelnicza sieci Biedronka „Gang Świeżaków”  - skierowany do uczniów klas 1-3. Dzieci prze 

miesiąc codziennie czytały przez 20 min wybrane teksty zbierając naklejki, a na koniec otrzymywały 

zabawkę Świeżaka. 

- Akcja czytelnicza sieci Biedronka „Gang Świeżaków”  - skierowany do uczniów klas 1-3.  

- Programy Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole z powodu pandemii realizowany tylko 

w  klasach 1-3 

- „Mała książka-wielki człowiek”- program zachęcający do czytania dla klasy I. Dzieci otrzymały 

wyprawki czytelnicze i ruchomy alfabet. 

- Współpraca z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej – spektakle on-line, „Rodzina Ulmów z Markowej” 

wraz ze scenariuszami zajęć dla uczniów klas 7-8 

A także: 

-Profilaktyka dla rodziców – zakładka na stronie internetowej szkoły, gdzie zamieszczane są informacje 

dla rodziców E-papierosy, Raport Nastolatki, Koleżeństwo wśród dzieci itp. 

- Panel ”Co gry robią dzieciom?” dr Tomasza Rożka. Konferencja do obejrzenia przez rodziców wraz 

z dzieckiem zorganizowana przez Fundację  Dajemy Dzieciom Siłę , 

 - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. 

 
3) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki  w Kosowach 

 

- Udział w programie „Mleko  w szkole” , „Warzywa i owoce w szkole” 

- Program „ Ciepły posiłek w szkole” w odpłatnej formie 

- Zbiórka środków czystości dla ZOL- Kolbuszowa 

- Udział w ogólnopolskiej akcji „Do hymnu” z okazji rocznicy Odzyskanie Niepodległości - 

Realizacja programu promującego zdrowy styl życia (zbieranie nakrętek) wraz z nakręceniem      

teledysku pt. „Wierzę w Ciebie” 

- Udział w programie „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” 

- Udział w ogólnopolskiej akcji ”Dzień głośnego czytania” 
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4) Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w  Niwiskach 
 
 

W obszarze zdrowia: 

• Uczniowie na początku roku szkolnego zostali zapoznani z zasadami BHP obowiązującymi w  szkole 

oraz pracowniach przedmiotowych 

• We wrześniu podczas spotkań rodziców z wychowawcami został poruszony temat zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

• Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do uzyskania karty 

rowerowej i zdania egzaminu na kartę rowerową 

• W klasie I – realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dotyczącego zasad 

i  bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

• Dyrektor oraz nauczyciele czuwali nad bezpieczeństwem uczniów w szkole oraz podczas różnych 

wyjść i wyjazdów poza teren szkoły 

• Wszelkie usterki sprzętu, mebli oraz inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu były na bieżąco 

zgłaszane i usuwane 

• Uczniowie podczas lekcji i realizacji projektów bezpiecznie wykonywali zadania, pamiętając 

o  zasadach BHP, dbali o bezpieczeństwo swoje i innych na korytarzach szkolnych, w szatniach, 

toaletach, na boisku sportowym 

• Uczniowie mogli spożywać posiłki w stołówce szkolnej 

• Uczniowie zawsze mogli liczyć na pomoc nauczycieli w sytuacjach stresowych, konfliktowych czy 

zagrażających ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, podczas nauki stacjonarnej i online 

• Uczniowie uczestniczyli w akcji „Sprzątania świata” 

• Na lekcjach i zajęciach poruszane były tematy zdrowego stylu życia (odżywiania, aktywności 

fizycznej) również w trakcie zajęć online nauczyciele zachęcali do dbania o zdrowie mobilizując 

uczniów poprzez zachęcanie do nagrywania filmików o własnej aktywności fizycznej 

W obszarze godność : 

• uczniowie mieli możliwość prezentować swoją wiedzę i umiejętności na lekcjach czy innych zajęciach 

lub biorąc udział w różnych przedmiotowych konkursach kuratoryjnych, szkolnych i  organizowanych 

przez inne instytucje 

• zainteresowani i chętni uczniowie mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych 

oraz działać w organizacjach (np. SU, ZHP ,UKS), chociaż ze względu na zdalne nauczanie działalność 

ta była ograniczona 

• uczniowie oceniani byli zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania 

W obszarze wolność : 

• uczniowie wdrażani byli do konstruktywnego rozwiązywania problemów,  

m. in. poprzez dialog 

• nauczyciele monitorowali zachowania uczniów, reagując na przejawy różnego rodzaju nietolerancji 
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i  pilnowali, aby przestrzegano wzajemnego szacunku. Wszystkie zgłaszane przez uczniów problemy 

w  tym zakresie, nawet w trakcie nauczania zdalnego, były rozstrzygane przez wychowawców, 

pedagoga szkolnego i zgłaszane rodzicom. 

• nauczyciele dbali o dobry klimat w klasach i w szkole, o właściwą współpracę  

z uczniami, rodzicami i innymi podmiotami zewnętrznymi 

W obszarze kultura : 

• nauczyciele i inni pracownicy szkoły monitorowali zachowania uczniów  

i reagowali na przejawy braku kultury osobistej czy niewłaściwe słownictwo, niestosowne dialogi 

zapisywane na czacie w trakcie nauczania zdalnego. 

• na lekcjach i innych zajęciach podejmowano tematy związane z kulturą osobista i kulturą słowa (np. 

j. polski, g. wychowawcze) 

• uczniowie mieli możliwość prezentowania pozytywnego wizerunku własnego oraz szkoły podczas 

inicjatyw placówki z okazji 11 listopada , Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, święta Patrona 

Szkoły ( nagrywanie filmików  udziałem uczniów i prezentacja ich na stronie internetowej szkoły) oraz 

innych inicjatyw podejmowanych przez szkołę 

W obszarze patriotyzm : 

• nauczyciele kształtowali u uczniów postawy patriotyczne, zapoznając ich  

z historią regionu i kraju (lekcje, pogadanki, prezentacje multimedialne)   

• w klasie I przeprowadzono cykl tematyczny „Polska mój kraj” 

• SU przeprowadził zabawę z okazji Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja 

• W nauczaniu wczesnoszkolnym przeprowadzono cykl tematyczny” Majowe święta” 

• w ramach  godzin do dyspozycji wychowawcy klasy i lekcji języka polskiego i WOS omówiono 

tematykę kwietniowych świąt narodowych, Konstytucji 3 maja oraz Św. Królowej Jadwigi - Patronki 

Szkoły 

• na lekcji geografii przygotowano prezentacje z tematyki „ Moja Mała Ojczyzna” 

• zrealizowany został harcerski program „Bohater w szczepie” czyli cykl zbiórek, działań i akcji 

przybliżających postać Alka Dawidowskiego. 

W obszarze wiedza : 

• nauczyciele na lekcjach i zajęciach rzetelnie realizowali założenia podstawy programowej z  każdego 

przedmiot 

• nauczyciele stosowali różne metody i formy pracy stacjonarnej i on-line w celu uatrakcyjnienia zajęć 

• uczniowie na lekcjach i zajęciach edukowani byli w kierunku pojmowania edukacji jako procesu 

w  czasie i  ważnej wartości  w życiu człowieka 

• uczniowie z trudnościami byli objęci pomocą dydaktyczną  

i pedagogiczną, uczniowie z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, 

• rodzice uzyskiwali pomoc w razie konieczności badań specjalistycznych ich dziecka, nawiązania 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 
 

29 

współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

• pedagog szkolny spotykał się z rodzicami osobiście w celu omówienia trudniejszych przypadków oraz 

ustalenia wspólnej strategii działania, 

• wychowawcy  utrzymywali stały kontakt z rodzicami (telefonicznie, mailowo, on-line), rozpoznawali 

w miarę możliwości środowisko rodzinne dziecka, problemy rodziny i dziecka związane z nauczaniem 

zdalnym(konstruktywny przepływ informacji), 

• nauczyciele dostosowywali wymagania edukacyjne do możliwości ucznia, na bieżąco zapoznawali się 

z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej - realizowane były zalecenia zawarte 

w tych opiniach i orzeczeniach. 

• uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach rozwijających. 

W obszarze kreatywność : 

• uczniom umożliwiano wykazywanie swojej innowacyjności, przedsiębiorczości, samodzielności, 

zaangażowania w różne sprawy poprzez możliwość działania w różnych organizacjach szkolnych (SU, 

ZHP,UKS) 

• uczniowie mieli możliwość prezentowania i realizowania swoich pomysłów (akcji charytatywnych) - 

Samorząd Uczniowski zbiórka karmy dla zwierząt , mogli inicjować i realizować imprezy szkolne czy 

klasowe (uroczystość pasowania na ucznia, Dzień Chłopaka, klasowe Mikołajki, wigilia-online. 

W obszarze współpraca : 

• uczniowie nabywali i doskonalili kompetencje społeczne na lekcjach, zajęciach,  poprzez działalność 

w organizacjach szkolnych, podczas udziału w różnych imprezach (np. Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji 

Narodowej) klasowe "Mikołajki”, wigilie klasowe on – line,), w konkursach szkolnych, projektach, 

akcjach charytatywnych 

• w celu rozwijania i doskonalenia kompetencji u uczniów współpracowano z różnymi podmiotami na 

terenie gminy i powiatu ( GOKiB, PPP, UG, Parafia, Policja, Hufiec). 

 
 

5) Szkoła Podstawowa w  Przyłęku 
 
W szkole realizowano programy: 

- Mleko w szkole 

- Owoce i warzywa w szkole 

 W ramach tych programów uczniowie klas I-V otrzymywali bezpłatnie mleko oraz warzywa i  owoce. 

 

 
6) Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w  Siedlance 

- udział w konkursie plastycznym w ramach programu „ Nie pal przy mnie proszę” 

- zorganizowanie prelekcji dla rodziców klas 4-8  z pedagogiem szkolnym na temat " Zagrożenia 

technologiczne i bezpieczeństwo w sieci dzieci i młodzieży" (online) 
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- udział w spektaklu muzycznym „ Kolory” w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 

i  Tańca "Mazowsze" (transmisja online) 

- udział w ‘Programie dla szkół” organizowanym przez KOWR ( mleko i owoce w szkole) 

- udział w programie „ Klub bezpiecznego Puchatka” 

7)   Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 

Programy profilaktyczne w SP Trześń: 

A. Ekologia i profilaktyka zdrowotna: 

Program GREEN OFICE „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, 

Program „Owoce i warzywa w szkole”. 

B. Bezpieczeństwo w szkole 

Program „Akademia bezpiecznego Puchatka”. 

 

4. Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie: 
 

- organizacja pracy szkoły zgodna z zasadami czasowego zamknięcia szkół, nauczania zdalnego oraz 

nauczania hybrydowego. 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami policji i omawianie przez nich zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach publicznych, bezpieczeństwa w sieci i ochrona swoich danych osobowych. 

Organizacja pogadanek, apeli, akcji o tematyce: 

- zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez kształtowanie świadomości i  wynikających 

z nieuwagi zagrożeń, zapoznanie z instrukcją ewakuacji. 

- omawianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, organizacja kursu karty rowerowej. 

- pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków 

odurzających. 

- bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje – pogadanki. 

- zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku stłuczeń, skaleczenia, zwichnięcia, złamania. 

Poznawania telefonicznych numerów alarmowych. 

- zasady zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach – omówienie sposobu zachowania się w  czasie 

burzy, wichury, powodzi. 

 

 

2) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 

- Zorganizowano spotkanie z policjantami, strażakami. 

- Uczestniczono w programach profilaktycznych: Akademia Bezpiecznego Puchatka, Przygotujmy 
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lepszy świat, Co gry robią dzieciom?,  

- Prowadzono pogadanki na godzinach wychowawczych oraz z pedagogiem szkolnym na temat 

właściwego zachowania, cyberprzemocy, zdrowego i prawidłowego stylu życia, higieny pracy 

z  komputerem w dobie zdalnego nauczania, spotkania on-line z rodzicami na platformach 

internetowych i poprzez dziennik elektroniczny. 

- Nauczyciele brali udział w szkoleniach rady pedagogicznej 

a) Procedury zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt w szkole dobie pandemii 

b) Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 

c) Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy e-learningowej 

d) Zagrożenie przemocą i cyberprzemocą – procedury. 

- Uczniowie poznawali zasady ruchu drogowego i zdawali egzamin na kartę rowerową. 

- Powołany został koordynator ds. bezpieczeństwa. 

- Wdrożono nowe regulaminy i procedury w związku z epidemią Covid-19, zgodnie z zaleceniami GIS 

oraz MENiS. 

-Wdrażany jest plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

- Dokonywano  terminowych przeglądów bhp i budowlanych. 

- Zainstalowano stację dezynfekującą zgodnie z zaleceniami GIS i pozyskano termometry bezdotykowe. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki  w Kosowach 

- Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole - przeprowadzenie pogadanek na lekcjach nt. zasad 

bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, udział w konkursach na temat bezpieczeństwa ppoż, 

spotkanie z policją  i strażą pożarną (zasady w ruchu drogowym, zagrożenie w rolnictwie, na drodze, 

itp.), przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, przestrzeganie procedur obowiązujących 

w   szkole związanych z COVID-19. 

- Zapobieganie problemom cyberprzemocy, uzależnienie od gier komputerowych, Internetu – rozmowy, 

pogadanki zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu, lekcje na temat zamieszczania 

i  rozpowszechniania informacji w sieci, prowadzenie treningu asertywności. 

 

 
 

4) Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w  Niwiskach 
 
- Uczniowie na początku roku szkolnego zostali zapoznani z zasadami BHP obowiązującymi w szkole 

oraz pracowniach przedmiotowych 

- We wrześniu podczas spotkań rodziców z wychowawcami został poruszony temat zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

- W klasie I – realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

- Dyrektor oraz nauczyciele czuwali nad bezpieczeństwem uczniów w szkole oraz podczas różnych 

wyjść oraz wyjazdów poza teren szkoły 
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- Wszelkie usterki sprzętu, mebli oraz inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu były na bieżąco 

zgłaszane i usuwane 

- Uczniowie podczas lekcji i realizacji projektów bezpiecznie wykonywali zadania, pamiętając 

o  zasadach BHP, dbali o bezpieczeństwo swoje i innych na korytarzach szkolnych, w szatniach, 

toaletach, na boisku sportowym. 

- Uczniowie zawsze mogli liczyć na pomoc nauczycieli w sytuacjach stresowych, konfliktowych czy 

zagrażających ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, podczas nauki stacjonarnej i online 

- Harcerze naszej drużyny podczas udziału w kursie zastępowych uczestniczyli w zajęciach, które 

poruszały temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórek harcerskich. W trakcie trwania zbiórek 

również odbywały się pogadanki i prelekcje w temacie bezpieczeństwa. 

- W szkole funkcjonuje stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa. Do najważniejszych zadań 

nauczyciela – koordynatora było monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz reagowanie 

w  sytuacjach kryzysowych. Wdrożono zasady dotyczące obostrzeń w związku z epidemią Covid-19, 

zgodnie z zaleceniami GIS oraz MENiS. Przygotowano i koordynowano wdrożenie planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia w szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie 

z  wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062). 

- Dyrektor czuwał nad terminowym dokonywaniem przeglądów bhp i usuwaniem na bieżąco usterek 

oraz realizacją zaleceń pokontrolnych. 

 
 
 

5) Szkoła Podstawowa w  Przyłęku 
 

W szkole jest zatrudniona osoba, która przeprowadza dzieci przez drogę wojewódzką Nr 875 

relacji Miele c- Kolbuszowa - Leżajsk. We wrześniu uczniowie klas młodszych mieli spotkanie 

z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Kolbuszowej, gdzie omawiano zasady bezpiecznego 

poruszania się w drodze i ze szkoły. W czerwcu 2021 przeprowadzono egzamin na kartę rowerową. 

Dokument ten uzyskało 4 uczniów. 

W roku szkolnym 2020/2021 nie odnotowano wypadków z udziałem uczniów. 

 
 
 

6) Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w  Siedlance 
 

- powołanie koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole 

- przeprowadzanie systematycznych kontroli  warunków korzystania z obiektów, miejsc i urządzeń 

należących do szkoły; 

- opracowanie procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród 

uczniów, rodziców i pracowników ; 

- współprace z funkcjonariuszami policji, strażakami oraz pracownikami stacji sanitarno-
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epidemiologicznej; 

- opracowanie programu wychowawczo- profilaktyczny obejmującego treści i działania o  charakterze 

wychowawczym ( skierowane do uczniów) oraz profilaktycznym ( skierowane do uczniów, nauczycieli, 

rodziców) w celu eliminowania zagrożeń takich, jak: przemoc, agresja przejawiająca się w formie 

werbalnej i niewerbalnej, cyberprzemoc, uzależnienia od Internetu, przestępstwa teleinformatyczne, 

uzależnienia od środków psychoaktywnych, wagary (w tym online). 

 
7) Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 

 
Zdrowie i higiena: 

- uruchomiono dwa stanowiska do dezynfekcji  i pomiaru temperatury dla uczniów, oraz pracowników 

szkoły, 

- wyznaczono 4 strefy do dezynfekcji w szkole, 

Monitoring szkolny: 

- zamontowano 2 dodatkowe kamery o podwyższonej jakości, 

- wymieniono na nowsze modele 2 kamery monitoringu szkolnego, 

Wymieniono panel sterujący monitoringiem szkolnym. W wyniku podjętych działań objęto 

całodobowym monitoringiem cały obszar terenu przyszkolnego o raz 40 % wnętrza szkoły. 

 
 

 
VIII. NADZÓR PODKARPACKIEGO  KURATORA 

OŚWIATY/WIZYTATORA REGIONALNEGO CEA 

 
 
 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w  Niwiskach 
 
Kontrola doraźna przestrzegania prawa w zakresie stosowania szkolnego systemu oceniania. Termin 

kontroli 03.03.2021r. 

 
 

2) Szkoła Podstawowa w  Przyłęku 
 

W dniu 15.01.2021r. przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie sprawdzał  

prawidłowość wykonywania przez dyrektora  planowych zadań w zakresie nadzoru  pedagogicznego 

oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. Protokół pokontrolny ZET 

5533.1.1.2021/Zalecenia: 

 - W planie nadzoru uwzględnić plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i  opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły. 

- Dokonywać oceny pracy nauczycieli. 
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3) Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w  Siedlance 

 
Współpraca oraz przepływ informacji miały charakter online- ankiety, konferencje w RSIO.  
 
 

4) Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach  

- Na bieżąco Rady Dyrektorów z Wizytatorem Krzysztofem Szczepaniakiem. 

- W dniach 23-24 listopada 2020 r. wizytator Krzysztof Szczepaniak przeprowadził kontrolę planową. 

Kontrola dotyczyła prawa nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji rady pedagogicznej dotyczących ustalania sposobu wykorzystywania wyników nadzoru 

pedagogicznego. Protokół z kontroli dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz w Urzędzie Gminy 

Niwiska. 

 

5) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

Nie było kontroli zewnętrznych. Komunikacja odbywała się za pomocą systemu RSIO, poczty 

elektronicznej lub telefonów. Większość przekazywanych informacji to ankiety wypełniane on-line. 

Spotkania również odbywały się za pomocą platformy do zdalnych konferencji 

 

 

IX. STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY 

1. Pomoc materialna dla uczniów 

Na podstawie art. 90c ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty Gmina Niwiska przyznaje 

pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona 

skierowana do wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy (niezależnie od typu szkoły, 

w  jakiej się uczą). W roku szkolnym 2020/2021 roku stypendia socjalne otrzymało 79 uczniów, na 

łączną kwotę 93.049,60 zł. Pomoc ta jest finansowana w 90% ze środków budżetu państwa i 10% ze 

środków budżetu gminy. 

W 2020 roku Gmina Niwiska skorzystała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

mającego na celu wsparcie organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Z  programu skorzystała Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlance. Uzyskano 

dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 4.000,00 zł (80%), a udział budżetu gminy 

wynosi 1.000,00 zł (20%). Razem: 5.000,00 zł.  

W dniu 19 marca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z  dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół 

w  podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020. Rozporządzenie to gwarantuje 

uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i  materiałów 
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ćwiczeniowych. W roku szkolnym 2020/2021 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników mieli 

uczniowie klas: I, IV i VII, a do materiałów ćwiczeniowych uczniowie klas: I – VIII. Zgodnie 

z  przyjętym harmonogramem złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2020 roku 

i  dokonano podziału środków z dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Niwiska. Wysokość wydatków na 

ten cel wyniosła 54 609,32 zł. W Gminie Niwiska z darmowych podręczników oraz materiałów 

ćwiczeniowych skorzystało 455 uczniów. 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Niwiska złożyła wniosek do MEiN na utworzenie 

pracowni językowej. Otrzymano kwotę 10 000 zł. 

 

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę 

z  młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie 

kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Wójt gminy przyznaje 

dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji 

celowej ze środków Funduszu Pracy. W 2020 roku wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 8.081,00 zł. 

3. Dowóz uczniów  

 

Gmina Niwiska realizuje dowóz uczniów do szkół tj.: do Szkoły Podstawowej w Hucisku 

uczniów z m. Zapole i Leszcze., do Szkoły Podstawowej w Kosowach w ramach środków funduszu 

sołeckiego uczniów z tej miejscowości, do Szkoły Muzycznej I st. młodzież spoza gminy Niwiska. 

Na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z  niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej 

jak również zapewnienie dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Gmina Niwiska zapewnia bezpłatny transport 

do placówek oświatowych znajdujących się w miejscowości Mielec.  

Gmina Niwiska zawarła porozumienie z Gminą Kolbuszowa na dowóz ucznia 

niepełnosprawnego z miejscowości Przyłęk do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

Na podstawie dwóch umów zawartych dnia 17 września 2021 roku Gmina Niwiska realizuje 

obowiązek wynikający z art. 39a ust. 5 ustawy Prawo oświatowe w zakresie dokonania zwrotu rodzicom 
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niepełnosprawnych dzieci z miejscowości Przyłęk i Hucisko kosztów transportu i opieki w czasie 

przewozu dziecka do szkoły specjalnej w Mielcu.    

4. Remonty 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie: 
 
- odmalowanie wszystkich klasopracowni oraz korytarzy, 

- odnowienie ścian, zakup mebli w pokoju nauczycielskim, 

- odnowienie terenu wokół budynku gospodarczego, 

- dosadzenie tui. 

 
 
2) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku: 
 
- malowanie ścian i lamperii we wszystkich salach lekcyjnych oraz części holu szkolnego, 

- uporządkowanie terenu przed budynkiem szkolnym przez usunięcie żywopłotów i nowe nasadzenia,  

- okrycie terenu korą drzewną,  

- zamontowanie listew uszczelniających przy oknach oraz listew ochronnych przy drzwiach,  

- wymiana stolików uczniowskich na jednoosobowe w dwóch salach lekcyjnych. 

 
 
 
3) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki  w Kosowach 
 

W okresie ferii zimowych zostały wymalowane dwie sale lekcyjne, sufity, ściany, kaloryfery oraz 

dokonano wymiany drzwi łazienkowych zakupionych we wcześniejszym okresie, natomiast w okresie 

wakacyjnym dokonano remontu  schodów wejściowych, wymieniono płytki.  

 
 
4) Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w  Niwiskach 
 

- Renowacja parkietu w Oddziale Przedszkolnym. 
 
 
5) Szkoła Podstawowa w  Przyłęku 
 

- pomalowanie ścian w bibliotece szkolnej oraz w jednej z sal lekcyjnych, 

- pomalowanie ścian w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkoły, 

- przygotowanie sali do utworzenia pracowni językowej, 

- pomalowanie części ściany na sali gimnastycznej. 

 
 
 
6) Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w  Siedlance 
 
Pomalowano korytarz główny oraz jedno z pomieszczeń szkolnych, w którym zmodernizowano rurę 

wodociągową, wymieniono listwy przypodłogowe i oświetlenie na LED.                                                   
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7) Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 
 
- odmalowanie 6 pomieszczeń szkolnych, 

- wymiana pieca gazowego CO w kotłowni szkolnej, 

- udrożnienie i zabezpieczenie wszystkich przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiekcie 

szkoły, 

 
8) Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 
 
W roku szkolnym dokonano remontu dwóch sal dydaktycznych oraz sekretariatu szkoły/pokoju 

nauczycielskiego. Koszt remontu wyniósł 33898,33 zł 

 

 

5. Pozyskane środki 

W 2021 r. Gmina Niwiska wystąpiła z wnioskiem do MEN o dofinansowanie z 0,4% rezerwy 

budżetowej na zakup pomocy edukacyjnych do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla Szkoły 

Podstawowej w Trześni i Szkoły Podstawowej w Przyłęku. 

Szkoła Podstawowa w Siedlance złożyła wniosek do „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”  na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 4 000,00zł. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 

X. WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA OŚWIATOWE 

 

Lp. Szkoła Wydatki za 2020 Plan na 30.09.2021 

1 
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II 
w Hucinie: 
 

859.389,00 zł 847.800,00 zł 

2 
Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Hucisku 
 

754.856,60 zł 972.550,66 zł 

3 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 
Popiełuszki  w Kosowach 
 

630.823,48 zł 745.800,41 zł 

4 
Szkoła Podstawowa im. św. Królowej 
Jadwigi w  Niwiskach 
 

1.760.760,58 zł 2.161.712,22 zł 

5 
Szkoła Podstawowa w  Przyłęku 
 

1.243.031,77 zł 1.306.111,75 zł 

6 
Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny 
Kózkówny w  Siedlance 
 

1.208.961,50 zł 1.471.321,39 zł 

7 
Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko 
w   Trześni 
 

1.152.337,12 zł 1.238.563,60 zł 

8 Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 
1.982.465,42 zł 2.207.437,00 zł 

RAZEM: 9.592.625,00 zł 10.951.297,00 zł 
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Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią 

oświatową subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były z subwencji 

oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie 

państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin 

i  poszczególnych placówek oświatowych. 

Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających 

z  niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, 

których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane 

z  prowadzeniem oddziałów przedszkolnych, konieczności wypłaty dodatkowych elementów 

wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatek uzupełniający, 

dowożenia uczniów itp. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od 

samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans 

zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia 

pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli czy też na dokształcanie 

nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie zadań oświatowych, gmina pozyskuje na 

ten cel środki z zewnątrz. 

W 2020 roku subwencja oświatowa wynosiła 7.906.226,09 zł. 

Wydatki na oświatę w 2020 roku wyniosły 10.708.988,78 zł, co stanowi 31,74 % wydatków ogólnych 

poniesionych przez Gminę Niwiska. 
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31,74%

68,26%

Oświata Ogółem

Wykres: Wydatki na oświatę w 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Podsumowanie 

Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu 

terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla szkół podstawowych, na które na mocy 

obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich realizacji przez poszczególne 

gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. 

Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. Należy 

jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” pociąga za sobą konieczność dopłacania 

przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań 

publicznych. 

Dlatego też w dziedzinie finansowania edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje poczucie, iż 

subwencja jest zbyt niska w stosunku do zakresu zadań oświatowych przez nich wykonywanych, zatem 

bardzo trudne jest osiągnięcie pożądanego efektu przy bardzo ograniczonych możliwościach 

finansowych. 


