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WPROWADZENIE 
 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (z późn.zm.): 
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października 
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie 
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2 i 3 lit. B-f, w szkołach tych 
typów dla których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

 

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 
niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Niwiska                                      
z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach 
podstawowych i gimnazjum. Jest to coroczne, kompleksowe podsumowanie stanu oświaty w 
Gminie Niwiska. 
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Niwiska w roku szkolnym 2014/2015”. 

 
W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

 

Ustawa o systemie oświaty doprecyzowuje, iż w szczególności do zadań gminy należy: 
1. zakładanie    i    prowadzenie    przedszkoli    w    tym    przedszkoli specjalnych, szkół 

podstawowych i gimnazjów, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 
środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

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

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 
1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego, 

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 
 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Niwiska  związane są z obowiązkiem: 
 realizacji zadań wspierających uczniów w nauce, 

 zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, 

 dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych, 

 wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

 kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki., 

 dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników, 

 zapewnienia dowozów uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych 

do szkół specjalnych, 
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 realizacji Projektów Edukacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania, 

 organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, 

 przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy nauczyciela mianowanego, 

 prowadzenia innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa. 

 
 

Gmina Niwiska zapewnia warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci od 2,5 do 16 

roku życia. Według danych uzyskanych ze szkół oraz informacji z SIO do wyżej wymienionych 

placówek uczęszcza w sumie 89 przedszkolaków (2,5 - 4 lat), 87 dzieci obowiązanych 

odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (lat 5, 6 – urodzeni w II połowie 2008r. oraz 

odroczone), 374 uczniów w szkołach podstawowych oraz 178 uczniów w gimnazjum. (stan na 

30.09.2015) 

W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie ze stanem prawnym wychowanie przedszkolne objęło 

dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkolaków w wieku 3-5lat było w sumie 105, dzieci z rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym 79, 382 uczniów uczęszczało do szkół podstawowych a 

gimnazjalistów mieliśmy 190. 

Obowiązek szkolny zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, której przepisy weszły w 

życie z dniem 14.11.2013 r., od września 2014 r. objął wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 

2007) oraz dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. 

Spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 

lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka była wola ich rodziców. 

Dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, kontynuują przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej. 

We wrześniu 2015 r. obowiązek szkolny objął dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie od              

1 lipca do 31 grudnia 2008 r. (te, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w 

roku szkolnym 2014/2015), oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki). 

Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum. 
  



5  

Poniżej tabela realizacji obowiązku szkolnego: 
 

 
 
Szkoła 
 
 

 
Podlega 
obowiązkowi 
wg ewidencji 

 
Realizacja 
obowiązku 
w 
obwodzie 

 
W 
innej 
gminie 

 
Za 
granicą 

 
Odroczone 

 
Przedszkole + „0” 

GP 
Niwiska 

246 172 47 27  Ogółem Na 
terenie 
kraju 

Za 
granicą 

SP 
Niwiska 

127 88 19 17 3 23 18 5 

SP 
Hucina 

47 29 12 4 2 6 4 2 

SP 
Przyłęk 

82 58 7 11 6 18 12 6 

SP 
Kosowy 

55 21 19 10 5 5 4 1 

SP 
Siedlanka 

85 68 17 0 0 10 10 0 

SP Trześń 
 

60 50 10 0 0 10 10 0 

SP 
Hucisko 

53 29 24 0 0 3 3 0 

 
RAZEM 
SP 

509 343 108 42 16 75 61 14 

Razem 
GP+ SP 

755 515 155 69     

 
Punkt przedszkolny/przedszkole 

 

 
Ogółem 

 
3 latki 

 
4 latki 

 
Przyłęk „ Puchatek” 

 
11 (w tym; 1-6 latek) 

 
5 

 
5 

 
Hucina „ Kraina Radości” 

 
18 

 
9 

 
9 

 
Siedlanka „ Wesoły Promyk” 

 
24 ( w tym: 2 – 2,5 latki) 

 
10 

 
12 

 
Hucisko „Promyczek” 

 
13 ( w tym: 2 – 2,5 lat, 1 – 5 lat) 

 
7 

 
3 

 
Trześń „ Tęcza” 

 
22 ( w tym; 3 – 2.5 lat) 

 
12 

 
7 

 
RAZEM 

 
88 ( w tym: 2,5 lat – 7, 

   5 lat – 1 i 6 lat– 1 st. lekki) 

 
43 

 
36 
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DEMOGRAFIA 
 
 
Liczba ludności w Gminie Niwiska: 
 

2011- 6025 
2012- 6045 
2013- 6079 
2014- 6072    

30.09.2015- 6096     

 

 
 

Tabela 1. Przyrost naturalny w gminie. 
 

 
Przyrost naturalny w Gminie Niwiska- wg danych z Ewidencji Ludności 

Rocznik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.09.2015 

Liczba 
urodzeń 

67 63 76 57 72 66 69 57 56 41 

 
 

Ludność 

2011 2012 2013 2014 30.09.2015

L
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Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na wykorzystanie 

budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki.               

Z tego powodu znajomość trendów demograficznych jest ważna dla planowania rozwoju 

sieci, zwłaszcza planowania przyszłego zatrudnienia w szkołach, jak też przyszłych 

wydatków na utrzymanie szkół i placówek. Liczba ludności w gminie Niwiska z roku na 

rok n i e z n a c z n i e  wzrasta jednak przyrost naturalny od 2010 roku niestety maleje, 

będzie miało to wpływ na ilość dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. 

Dane demograficzne pokazują, że liczby uczniów w poszczególnych latach utrzymują się na 
stabilnym poziomie. Niemniej jednak widoczne są pewne różnice w poszczególnych typach 
placówek. I tak w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych następuje spadek a w   szkołach 
podstawowych zauważamy znaczny wzrost liczby uczniów, co spowodowane jest obniżeniem wieku 
szkolnego. Niestety w gimnazjum następuje znaczne obniżenie ilości uczniów  

 

Tabela 2. Dane liczbowe przedszkoli i szkół na terenie Gminy Niwiska w kolejnych trzech latach 
szkolnych 
 

 Przedszkola i oddziały 
przedszkolne 

Szkoły podstawowe Gimnazjum SM 

 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

Uczniowie/ 
wychowankowie 

 
74 

123/70 97/89 398 369 381 203 198 190 97 

 

Oddziały 
3 6,5/3 5,5/3 31 29,5 30,5 8 8 8 0 

Uczniowie/ 
wychowankowie na 

oddział 

24,6 19/23 18/23 13 13 12 25 25 24 0 

 

 
 
 
 

0

20

40

60
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Dane dotyczące nauczycieli: 
 
 

 Ogółem Z punktami 
przedszkolnymi 

Z punktami 
przedszkolnymi i szkoła 
muzyczną 

Liczba nauczycieli  
w pełnym wymiarze 

34 34 36 

Liczba nauczycieli 
 w niepełnym 
wymiarze (osób) 

89 101 118 

Liczba nauczycieli 
ogółem (osób) 

123 135 154 

Etaty w przeliczeniu 74,79 79,96 91,74 
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SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
 

Do zadań samorządu gminnego należy m.in. ustalanie sieci publicznych przedszkoli                              

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół podstawowych oraz gimnazjów, 

a także określenie granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem 

specjalnych. 

Obecnie Gmina Niwiska swe zadania edukacyjne realizuje poprzez prowadzenie sześciu szkół 

podstawowych i jednego gimnazjum. Są to : 

 Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach, 

 Szkoła Podstawowa w Przyłęku, 

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Olszowego w Kosowach,, 

 Szkoła Podstawowa w Siedlance, 

 Szkoła Podstawowa im Św. Jana Bosko w Trześni, 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku, 

 Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach  

 

Na terenie Gminy Niwiska Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom jest organem prowadzącym dla 

publicznej szkoły podstawowej  

-  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II  w Hucinie, 



1
0 
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY 

NIWISKA prowadzonych przez stowarzyszenia 

W roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30.09.2014 r. do przedszkoli/ punktów 

przedszkolnych na terenie Gminy uczęszczało 105 dzieci. Z tego 15 do Przedszkola  

Kraina Radości w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom, 

a 90 do Punktów Przedszkolnych;  20 Promyczek w Hucisku i 20 Wesoły Promyk w 

Siedlance prowadzonych przez Stowarzyszenie Promyk z Huciska, 25 Tęcza w Trześni 

prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza, 25 Puchatek w Przyłęku prowadzone przez 

Stowarzyszenie Puchatek                 z Przyłęka.   

Oprócz tego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, uczęszczało 

łącznie 79 dzieci  tj.:,   ( 30.09.2014r.) 

 19 Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach, 

 12  Szkoła Podstawowa w Przyłęku, 

 5 Szkoła Podstawowa im. Stefana Olszowego w Kosowach,, 

 20 Szkoła Podstawowa w Siedlance, 

 14 Szkoła Podstawowa im Św. Jana Bosko w Trześni, 

 0 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 9 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Hucinie 
 
Tabela 3. Ilość dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i  oddziałach przedszkolnych (stan na 
30.09.2015 r.) 
 

 
 

Nazwa placówki 

 
 

Liczba 
dzieci  

Przedszkole Kraina Radości Hucina 18 
 
 
 
 
 

Punkt Przedszkolny Promyk Hucisko 13 
 

Punkt Przedszkolny 
Tęcza w Trześni 

      22 

Punkt Przed. Promyczek Siedlanka 25 

Punkt Przed. Puchatek Przyłęk  11 

SP Niwiska “0” 20 

SP Przyłęk“0” 14 

SP Kosowy“0” 4 

SP Siedlanka“0” 20 

SP Trześń “0” 17 

SP Hucisko“0” 3 

SP Hucina “0” 9 
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Tabela 4. Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (stan na 30.09.2015) 

 
 

Rok 
urodzenia 

 

Przedszkole/ 
punkty 
przedszkolne 

 

“0” szkoły 
podstawowe 

5/6 latki 

2013     

2012     

2011   

2010    26 

2009    12 

2008     

2007     

Razem   38  

 

Wszystkie placówki wychowania wczesnoszkolnego  i oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych posiadają sale lekcyjne wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

do prowadzenia zajęć.   

 Wychowankowie przedszkoli mają możliwość korzystania z różnych zajęć rozwijających ich 

zdolności, a także kompensujących niektóre wady rozwojowe.  

Przedszkola/ punkty przedszkolne zapewniają dożywianie w postaci obiadu, z którego w roku 

szkolnym 2014/2015 korzystały wszystkie przedszkolaki. 
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CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM 

 
Na terenie Gminy NIWISKA funkcjonuje siedem szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum, Do 

szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało w sumie 382  uczniów a do 

gimnazjum 190 uczniów. Liczebność klas obrazują tabele poniżej. 

 
Tabela 5. Ilość uczniów szkół podstawowych w poszczególnych klasach 

 
 

 
Klasy 

2014/2015 30.09.2015 

Liczba uczniów 

 

Liczba uczniów 

 

SPN SPP SPK SPS SPT SPH-o SPH-a SPN SPP SPK SPS SPT SPH
-o 

SPH-
a I  25 11 3 12 12 6 11 15 9 1 14 7 8 7 

II 11  6 5 10 7 4 8 24 11 2 12 12 6 11 

III  21 15 4 6 14 2 5 11 6 6 10 7 4 8 

IV  17 8 6 17 5 8 0 21 15 4 5 14 2 5 

V  15 9 6 10 5 4 5 17 8 5 17 5 8 0 

VI  20 11 4 19 6 9 0 15 9 6 10 5 4 5 

Razem  109 60 28 74 49 33 29 103 58 24 68 50 32 39 
 

SPN – Szkoła Podstawowa w Niwiskach 

SPP– Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

SPK – Szkoła Podstawowa w Kosowach 

SPS – Szkoła Podstawowa w Siedlance, 

SPT- Szkoła Podstawowa w trześni, 

SPH-o – Szkoła Podstawowa w Hucisku 

SPH-a – Szkoła Podstawowa w Hucinie 
 

Tabela 6. Ilość uczniów w klasach Gimnazjum w Niwiskach 
 2014/2015 stan na 30.09.2015 

Klasy Liczba uczniów 
W tym ilość 
dziewcząt 

Liczba uczniów 
W tym ilość 
dziewcząt 

I  54 25 58 30 

II  65 36 54 25 

III  71 33 66 36 

Ogółem 190  94 178 91 
 

Szkoły dysponują różną bazą lokalową, jednakże wystarczającą dla realizacji zadań opiekuńczych, 
wychowawczych i dydaktycznych oraz własnych potrzeb. 
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Tabela 7. Pomieszczenia i pracownie w szkołach podstawowych. Rok szkolny 2014/2015 

 
 
 

Nazwa placówki 

 
Sale lekcyjne 

  

 
Świetlice 

  

Pracownie 
komputerowe 

  

Szkoła Podstawowa w 
Niwiskach 

7  3 1 

Szkoła Podstawowa w 
Przyłęku 

 8 

8 

1 1 

Szkoła Podstawowa 
w Kosowach 

5 0 1 

Szkoła Podstawowa 
w Siedlance 

7 1 1 

Szkoła Podstawowa 
w Trześni 

6 1 1 

Szkoła Podstawowa 
w Hucisku 

5 0 1 

Szkoła Podstawowa 
w Hucinie 

3 1 1 

 

 

Gimnazjum posiada wyróżniające warunki lokalowe i wyposażenie do realizacji podstawy 
programowej i przyjętych programów nauczania. Szkoła dysponuje świetną bazą, w skład 
której wchodzą: sale lekcyjne, szatnia wyposażona w szafki dla każdego ucznia, sala sportowa, 
Orlik , świetlica, biblioteka szkolna, siłownia i odpowiednie pomieszczenia dla pracowników szkoły. 

 
  
 

Uczniowie naszych szkół mieli możliwość korzystania z bibliotek szkolnych, gdzie czekało na nich 
prawie 17816 woluminów, oraz materiałów dydaktycznych na najróżniejszych nośnikach 

Tabela 8. Stan posiadania woluminów w szkołach podstawowych na terenie Gminy w roku 
szkolnym 2014/2015 

 
Nazwa placówki Woluminy Powierzchnia jaką 

zajmuje biblioteka 
Szkoła Podstawowa 
w Niwiskach 

 4209 50 m2 

Szkoła Podstawowa 
w Przyłęku 

 2250  15 m2 

Szkoła Podstawowa 
w Kosowach 

1259  5 m2 

 Szkoła Podstawowa 
w Siedlance 

1775 5 m2 

Szkoła Podstawowa 
w Trześni 

ok. 1700 20 m2 

Szkoła Podstawowa 
w Hucisku 

986 15 m2 

Szkoła Podstawowa 
w Hucinie 

2200 6 m2 

 

  



15  

Tabela 9. Zasoby biblioteczne Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 
 

 
Pomieszczenia 

 
Powierzchnia 

 
Woluminy 

Książki mówione i in. 
materiały dydaktyczne 
nagrane na kasety audio 

Materiały dydaktyczne 
nagrane na kasety 
video 

Materiały 
dydaktyczne na 
nośnikach elektron. 

1 53  3137  45 36  26  

 

Komputer stał się nowym, potężnym narzędziem dydaktycznym motywującym zarówno ucznia, jak i 
nauczyciela, w rezultacie umożliwiającym lepsze i efektywniejsze kształcenie                                      
i samokształcenie. Dlatego też w naszych szkołach znajdują się pracownie komputerowe zaopatrzone 
w pokaźną ilość komputerów, dostępnych dla uczniów i pracowników. 
Edukacja, jak każda inna sfera działalności człowieka w społeczeństwie, ulega przeobrażeniom 
związanym ze zmianami warunków, w których się odbywa. Kierunki tych zmian  są  wyznaczone  
przez  koncepcje  edukacyjne  lub  w  naturalny  sposób  wynikają z przekształceń warunków 
społecznych i technicznych, towarzyszących edukacji. Dają się zauważyć zmiany wprowadzone do 
metod i treści nauczania. Coraz większe znaczenie ma własna praca uczniów, od których oczekuje się 
twórczej, samodzielnej działalności w rozwiązywaniu problemów. Od ucznia umiejętności korzystania z 
dostępnych środków informacji i skutecznego rozwiązywania problemów. Jest to jak najbardziej 
możliwe dzięki zastosowaniu w szkole technologii informacyjnej. Bazując na naturalnym 
zainteresowaniu dzieci wszelkimi nowościami, tym bardziej techniką komputerową, można osiągnąć 
na tym terenie niebywałe sukcesy uczniów. Komputer między innymi: pobudza i rozwija 
zainteresowania,  wyrabia  pozytywną  motywację   do   nauki   oraz   pozytywny   stosunek do 
nauczycieli i szkoły. Nasi uczniowie interesują się komputerami i chętnie z nimi pracują. Kolejna 
tabela przedstawia stan dostępu w szkołach do komputerów i internetu.  

Tabela 10. Ilość komputerów w szkole z dostępem do Internetu stan na 30.09.2015r. 

  SP Niwiska 

  

SP Przyłęk  SP Kosowy   SP Siedlanka SP Trześń  SP Hucisko SP Hucina  

Do użytku 
uczniów 

10 laptopów 

16  

13 17 17 10 14 11 

W pracowni 
komputerowe
j 

0  12 18 17 10 10 11 

Dla kadry 3 + 2 

 

 

2 

4 1 2 3 1 5 

Szkoły w Gminie Niwiska są systematycznie doposażone w różnorodny sprzęt, który pomaga 
uczniom w przyswajaniu trudnych zagadnień. Minęły czasy, kiedy przekazywanie wiedzy 
odbywało się przede wszystkim za pomocą podręczników oraz przekazu  nauczyciela. 
Zmieniły się źródła pozyskiwania wiedzy. Choć podręczniki wciąż stanowią podstawę, to 
każda szkoła jest już wyposażona w sprzęt audiowizualny najnowszej generacji. W ten 
sposób wiedza jest przekazywana uczniowi za pomocą różnych środków komunikacji. 
W szkołach znajdują się telewizory, odtwarzacze, ekrany ścienne, tablice zielone i białe, 
różnorodne sprzęty najnowszej generacji. 
Placówki starają się zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednią bazę sportową, która 
pozwala na spędzenie wolnego czasu, jak również na organizowanie zawodów i turniejów. 
Kompleks sportowy “Moje boisko” - ORLIK 2012”, zlokalizowany przy Gimnazjum Publicznym 
w Niwiskach  przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, a także 
poszerza bazę  sportową Gminy i placówek oświatowych. Jest to obiekt użyteczności 
publicznej, ogólnodostępny, oświetlony, monitorowany i nieodpłatnie użytkowany. 
Uczniowie wszystkich szkół na ORLIKU mogą uprawiać różnorodne dyscypliny sportu w 
warunkach bezpiecznych i komfortowych. 
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PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH 
 

Uczniowie naszych szkół mają możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć 
pozalekcyjnych co zgodnie z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, powoduje 
wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, 

kreatywność i zaangażowanie. Zajęcia pozalekcyjne są to zajęcia dzieci i młodzieży szkolnej, 
organizowane przy czynnym udziale uczestników, przez szkołę, instytucje wewnątrzszkolne, 
wybrane przez nich dla spędzenia czasu wolnego, przynoszącego wypoczynek i rozrywkę, 
kształcące i doskonalące wewnętrznie, dające okazję do społecznego działania, a 
równocześnie uczące samodzielnego gospodarowania czasem pozostającym po wypełnieniu 
obowiązków związanych z lekcjami i innych. Zajęcia te na terenie Gminy w roku szkolnym 
2014/2015 odbywały się w szkołach co obrazują poniższe tabele:  
 
 
 
Tabela 11. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 

 
Rodzaj zajęć Liczba uczniów 

 
SPP 
SPK 

SPS 

SPN SPP SPK SPS SPT SPH-o SPH-o GP 

Informatyczne            

Techniczne                

Przedmiotowe   16  20 12 5  

Artystyczne  7  15 13 19 29 39 

Sportowe   28  10   10 

Turystyczno – krajoznawcze     14    

Inne      14   

razem 0 7 44 15 57 45 34 49 
 

SPN – Szkoła Podstawowa w Niwiskach 

SPP– Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

SPK – Szkoła Podstawowa w Kosowach 

SPS – Szkoła Podstawowa w Siedlance, 

SPT- Szkoła Podstawowa w Trześni, 

SPH-o – Szkoła Podstawowa w Hucisku 

SPH-a – Szkoła Podstawowa w Hucinie 

GP – Gimnazjum Publiczne 

 
Tabela 12. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 

 

 
Rodzaj zajęć Liczba Kółek  

 
SPP 
SPK 

SPS 

SPN SPP SPK SPS SPT SPH-o SPH-o GP 

Informatyczne            

Techniczne                

Przedmiotowe   2  4 4 1  

Artystyczne  1  1 2 2 3 39 

Sportowe   2  1   10 

Turystyczno – krajoznawcze     1    

Inne      1   

razem 0 1 4 1 8 7 4 49 
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Szkoły dbają o rozwój wszystkich uczniów, dlatego zapewniają różnorodne zajęcia – również 
o charakterze specjalistycznym. Zajęcia specjalistyczne organizowane są w szkole  dla 
uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z 
zaburzeniami rozwojowymi. W zakresie zajęć specjalistycznych prowadzone są zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o 
charakterze terapeutycznym. 

 

Zajęcia te są prowadzone przez specjalistę, tj. nauczyciela o szczególnych kwalifikacjach lub 
uprawnieniach. Prócz ogólnego przygotowania z pedagogiki  specjalnej 
(oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki - w zależności od typu 
niepełnosprawności uczniów w danej szkole) specjalista ma przygotowanie do prowadzenia 
terapii w swoim zakresie: logopeda do terapii zaburzeń mowy i rozwoju poznawczego, 
specjalista - rewalidant i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

„Specjalny" charakter zajęć zależy też od miejsca prowadzonej terapii. Dominuje forma 
indywidualnej pracy z dzieckiem. Zajęcia specjalistyczne w szkolnych planach nauczania 
nazywane są zajęciami rewalidacyjnymi i mogą mieć charakter: zajęć korekcyjno- 
kompensacyjnych, usprawniających i wzmacniających mocne strony  dziecka (rozwijają 
talenty i indywidualne uzdolnienia uczniów) 
 
 
Tabela 13. Zajęcia specjalistyczne w szkołach 2014/2015 

 

 
Rodzaj zajęć 

2013/2014 2014/2015 

Liczba uczniów Liczba uczniów 

SPN SPP SPK SPS SPT SPHo SPHa SPN SPP SPK SPS SPT SPHo SPHa GP 

Rewalidacyjne   1   2    2 3 1 1  3 

Dydaktyczno – 
wyrównawcze  10 2   6        10  

Korekcyjno – 

kompensacyjne 
  1    1   1    1  

Logopedyczne 9      19 12 2 3    10  

Socjoterapeutyczne                

Inne o charakt. terapeutycz.                

Resocjalizacyjne      7          

  
 

SPN – Szkoła Podstawowa w Niwiskach 

SPP– Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

SPK – Szkoła Podstawowa w Kosowach 

SPS – Szkoła Podstawowa w Siedlance, 

SPT- Szkoła Podstawowa w trześni, 

SPH-o – Szkoła Podstawowa w Hucisku 

SPH-a – Szkoła Podstawowa w Hucinie 

GP – Gimnazjum Publiczne 
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NAUCZANIE  JĘZYKÓW OBCYCH 
 

Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie szkół podstawowych uczą się w swoich 
szkołach języka angielskiego, aby kontynuować jego naukę w gimnazjum. Uczniowie 
obligatoryjnie   rozpoczynają   naukę    języka    obcego    już    w    klasie    pierwszej    i będą 
ją kontynuować na kolejnych etapach nauczania. Wielu rodziców decyduje się wdrażać dzieci 
do poznawania języka innego niż ojczysty jeszcze w przedszkolu, w roku szkolnym 2015/2016 
wprowadzono język angielski w  wychowaniu przedszkolnym. 
Zgodnie z nową podstawą programową  w roku szkolnym 2014/2015: 

 naukę języka obcego rozpoczynamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
 obowiązkową naukę drugiego języka obcego rozpoczynamy w gimnazjum, 
 co najmniej jeden język obcy powinien być kontynuowany przez wszystkie etapy 

edukacji, 
Wszystkie  te  elementy  umożliwią   rozwój   jakości   nauczania   i   na   pewno   przyczynią się 
do wzrostu poziomu znajomości języka obcego. 

 

Gimnazja mają obowiązek zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki języka, 

którego uczyli się w szkole podstawowej. Mają też dzielić uczniów na grupy według 

poziomów zaawansowania, by rozwijali swoje umiejętności językowe. Jednym z celów 

egzaminu z języka obcego w gimnazjum jest zagwarantowanie płynnej kontynuacji nauki 

języka na wszystkich etapach kształcenia. Suma informacji wynikających z oceny końcowej 

egzaminu powinna być wyznacznikiem właściwego przydziału ucznia do odpowiedniej grupy 

językowej, zapewniającej mu kontynuację nauki bez potrzeby powtarzania już znanego mu 

materiału. 
 

 

PROMOCJE DO KLAS NASTĘPNYCH 
 

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Niwiskach 1 uczeń nie uzyskał promocji 
do następnej klasy. 
  
ABSOLWENCI 

Absolwentami szkół podstawowych na terenie Gminy stało się 69 uczniów : 
 

 20 Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach, 

 11  Szkoła Podstawowa w Przyłęku, 

 4 Szkoła Podstawowa im. Stefana Olszowego w Kosowach,, 

 19 Szkoła Podstawowa w Siedlance, 

 6 Szkoła Podstawowa im Św. Jana Bosko w Trześni, 

 9 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskieggo w Hucisku, 
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Tabela  14. Publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 
 
 

 
 
               Szkoły 

 

 
 
Uczniowie 

 

 

 
 
Oddziały 

 

 

 

 
  Etaty 

nauczycieli 

 

Etaty 
administr 

 
 
 
Etaty 

obsługi 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 128 7 9,46 0 7 

Szkoła Podstawowa  w Przyłęku 72 4 7,48 0 1,25 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 33 4 6,7 0 0,5 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 97 7 9,5 0 1 

Szkoła Podstawowa w Trześni 62 4 8 0 1,5 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 33 4 5,7 0 1,5 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 36 5 4,2 0,5 0,5 

Razem szkoły podstawowe 461 35 51,04 0,5 13,25 

Gimnazjum w Niwiskach 
190 8 19,95 1 2 

 

 

Tabela  15. Wskaźniki publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 

 
 

 Uczniowie 
na oddział 

Etaty na- 
uczycieli na 
oddział 

Uczniowie 
na etat 
nauczycielski 

Uczniowie na etat 
administracji 

Uczniowie 
na etat obsługi 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 
18,28 1,35 12,5 0 18,28 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 18 1,87 9,63 0 57,6 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 8,25 1,675 4,925 0 66 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 13,85 1,35 10,21 0 97 

Szkoła Podstawowa w Trześni 15,5 2 7,76 0 41,3 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 8,25 1,42 5,79 0 22 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 7,2 0,84 8,57 72 72 

Średnio w szkołach podstawowych      

Gimnazjum w Niwiskach 
23,75 2,49 9,52 190 95 
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WYNIKI NAUCZANIA 

WYNIKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SPRAWDZIANIE 

ZEWNĘTRZNYM 

  
Do sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. przystąpiło w całym kraju 344 749 uczniów spośród 355 7421 
uczniów VI klasy szkoły podstawowej (97%)  z czego w naszej gminie … uczniów klas VI. 
 Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.  

 Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. 

 W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, 
a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali 
rozwiązanie zadań z matematyki. 

 

 Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego 
uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

 Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. 

 We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. 

Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność 
czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji, nieco trudniejsze okazały 
się zadania z obszaru pisania i rozumowania. 

 
Tegoroczne wyniki 

61 proc. – taki średni wynik uzyskali szóstoklasiści z matematyki podczas tegorocznego sprawdzianu 
szóstoklasisty. Średni wynik uzyskany z polskiego to 73 proc., z języka angielskiego – to 78 procent. 

 
 

WYNIKI SPRAWDZIANU W SKALI STANINOWEJ – tabela 16 

 

Szkoła Uczniów Śred.ogólem 

Wynik % 

STANIN śr.wynik 

j.pol.% 

śr.wynik 

mat.% 

Śr,wynik 

j.ang. % 

Stanin 

j.ang. 

Niwiska 18 58,4 3 70,1 46,1 77,1 5 

Przyłęk 11 61,4 4 71,4 50,9 83,2 7 

 

Kosowy 4 50,0 1 53,6 46,3 60,6 2 

Siedlanka 18 72,8 7 75,7 69,7 88,8 8 

Trześń 5 70,2 6 74,3 66,0 88,5 8 

Hucisko 8 65,5 5 79,2 51,3 79,4 6 

 

WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO W GIMNAZJUM W NIWISKACH 
 
Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu br. przystąpiło ponad 360 tys. uczniów spośród 367 3081 

uczniów III klasy gimnazjum (98%). W naszej gminie było to 71 uczniów. Egzamin 
przeprowadzono 21- 23 kwietnia. Sprawdzanie prac egzaminacyjnych na terenie kraju 
koordynowali eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Liczba zdobytych punktów decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły średniej. W  dniu zakończenia 
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roku szkolnego wraz ze świadectwami szkolnymi uczniowie otrzymali zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
 
Składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z 
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części 
drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i 
geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu 
uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie 
podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Tabela 16.  Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego 
 

Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego - układ terytorialny 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 
Gimnazjum w 
Niwiskach 

powiat województwo okręg kraj 

Historia, WOS 
71 

63,9 66,2 65,0  64,0 

Język polski 
71 

63,3 63,1 62,7  62,0 

Przyrodnicze 
71 

48,4 51,2 51,2  50,0 

Matematyka 
71 

44,7 50,5 50,3  48,0 

Język angielski – poziom podstawowy 
71 

58,4 62,7 65,2  67,0 

Język angielski – poziom rozszerzony 
71 

39,1 43,5 45,2  48,0 

 

Wyniki w skali staninowej z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego : 

 język polski stanin – 6 - średni 

 historia i WOS stanin – 5 - średni 

 matematyka stanin – 4 - średni 

 przyrodnicze stanin – 5 - średni 

 język angielski poziom podstawowy stanin – 4 – średni 

 język angielski poziom rozszerzony stanin – 5 – średni 

 

 
Tendencja rozwojowa w Gimnazjum w Niwiska  z niektórych przedmiotów utrzymuje się na 
stałym poziomie, a w przypadku innych balansuje – raz jest rosnąca, raz malejąca. 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY   z Kuratorium Oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

W roku szkolnym 2014/ 2015 odbyło się monitorowanie realizacji podstawy programowej  

kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących oraz technikach.  

W szkole podstawowej klasy IV i VI  - monitoring ten odbył się tylko w SP Siedlanka w formie 

ankiety bezpośrednio do MEN.  

Innych kontroli w szkołach nie było.
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KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE 
 

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych konkursach przedmiotowych i osiągają w nich 
znaczące sukcesy. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkół na terenie Gminy Niwiska zanotowali następujące 
rezultaty : 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIWISKACH 
 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE 
 

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Miejsce Poziom Liczba 
uczestników 

Nazwa konkursu 

udział szkolny 12 Konkursy przedmiotowe organizowane pod 
patronatem KO w Rzeszowie 

    
IV gminny 3 Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie 

w Ruchu Drogowego  

KONKURSY ARTYSTYCZNE 

wyróżnienie powiatowy 3 90 lat Lasów Państwowych 

wyróżnienie rejonowy 4 Pisarze I poeci dzieciom 

wyróżnienie gminny 11 Wielkanocny konkurs na kartkę świąteczną 

wyróżnienie          gminny 9 Pisarze I poeci dzieciom 

III rejonowy 9 Konkurs piosenki harcerskiej 

II gminny 3 Gminny konkurs kolęd i pastorałek –zespołowo 

I gminny 1 Gminny konkurs kolęd i pastorałek-soliści 

wyróżnienie powiatowy 1 Bezpieczne wakacje 

KONKURSY SPORTOWE 

I gminny 20 lekkoatletyka 

I 
chłopcy 

gminny 10 Mini-piłka ręczna 

I 
dziewczęta 

gminny 10 Mini-piłka ręczna 

IV 
chłopcy 

powiatowy 10 Mini-piłka ręczna 

    
 
 

II 
chłopcy 

gminny 5 Piłka nożna halowa 

I 
dziewczęta 

gminny 5  
Piłka nożna halowa 

III 
dziewczęta 

powiatowy 5  
Piłka nożna halowa 

IV 
chłopcy 

                              
powiat 

                                  
10 

                
               Turniej O puchar Tymbarku 
 

I 
chłopcy 

                          
gminny 

                    
10 

 
Mini piłka koszykowa 

I gminny 10 Mini piłka koszykowa 
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dziewczęta 
 

 

III 
chłopcy i 

dziewczęta 
 

 
powiatowy 

 
10 

 
Mini piłka koszykowa 

 
 

                                       
II 

                            
gminny 

                                
1 
 

 
Tenis stołowy 

I 
chłopcy 

gminny 11 Piłka siatkowa  
 

 
I 

dziewczęta 

 
gminny 

 
11 

 
                               Piłka siatkowa 

I 
chłopcy 

 

powiatowy 11 Piłka siatkowa 

I 
dziewczęta 

powiatowy 11 Piłka siatkowa 

III 
chłopcy 

rejonowe 11 Piłka siatkowa 

II 
dziewczęta 

rejonowe 10 Piłka siatkowa 

IV 
dziewczęta 

półfinał 
wojewódzki 

10 Piłka siatkowa 

II 
dziewczęta 

gminne 5 Trójbój lekkoatletyczny 

I 
chłopcy 

gminne 5 Trójbój lekkoatletyczny 

INNE 

udział  
III  
udział 

Szkolny 
dekanalny 
diecezjalny 

6 Konkurs biblijny 

udział gminny 3  
Gminny turniej wiedzy pożarniczej 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE: 

1) Konkurs Literatura i dzieci „Czasem słońce, czasem deszcz”  
- etap gminny – 7 osób 
– etap rejonowy – 2 osoby 

        2)  Konkurs Kolęd i Pastorałek – II miejsce w kategorii stroik świąteczny – 1 osoba 
        3) Powiatowy konkurs ortograficzny – 1 osoba 
        4) Wojewódzki Konkurs recytatorski z języka angielskiego – 2 osoby wyróżnienie 
        5) Konkurs wielkanocny  (kartka świąteczna) – 2 osoby 
        6) Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – II miejsce drużyna 4 osobowa 
        7) Gminny Konkurs ortograficzny uczniów klasy III – I miejsce – 1 osoba (brało udział 3    
            osoby) 
        8) Konkurs 25 lecie samorządu gminnego – I miejsce drużyna 3 osobowa 
                                                                                   - indywidualnie II miejsce 1 osoba 
        9) Konkurs plastyczny „Wiem co w lesie piszczy”  wyróżnienie 1 osoba 
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ZAWODY SPORTOWE 
 

1. V miejsce w zawodach powiatowych – bieg na 600 m dziewcząt - 1 
2. II miejsce w zawodach powiatowych – skok w dal chłopców- 1 
3. III miejsce w gminnych biegach przełajowych dziewcząt -1 
4. II miejsce w gminie-  piłka ręczna dziewcząt - 7 
5. III miejsce w gminie – piłka ręczna chłopców - 7 
6. III miejsce gminie -piłka halowa chłopców- 5 
7. II miejsce w gminie – piłka koszykowa dziewcząt -10 
8. II miejsce w gminie – piłka siatkowa dziewcząt-8 
9. III miejsce w gminie – piłka siatkowa chłopców- 8 
10. II miejsce w gminie- trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców- 10 
11. II miejsce w gminie – mini piłka nożna chłopców - 5 

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSOWACH: 
 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE: 
 
- gminny konkurs  Literatura i Dzieci, pt. „Czasem słońce, czasem deszcz”-          
  GOK w Niwiskach, kl. III- miejsce I 

-   gminny konkurs kolęd i pastorałek „ Hej kolęda, kolęda”- SP w Trześni,  kl. IV- VI- miejsce III dla 
    zespołu oraz kl. IV- miejsce III dla solisty 
-   gminny konkurs wiedzy o samorządzie - SP w Niwiskach,  kl. IV- VI- miejsce III dla 
    zespołu 
-   gminny konkurs przyrodniczy „ ABC ekologii”- SP w Siedlance, kl. III- miejsce II 
-   gminny konkurs plastyczny „ Wielkanocna pocztówka”- SP w Niwiskach, kl. IV oraz V-
wyróżnienie 
-   gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pt. „Młodzież zapobiega 
    pożarom”, kl. V- miejsce III 
-   powiatowy konkurs plastyczny „Wiem, co w lesie piszczy”- Nadleśnictwo Kolbuszowa                                

    w Świerczowie, kl. V- wyróżnienie 
-   powiatowy konkurs czytelniczy „ Książki, w których spełniają się marzenia dzieci”- SP nr 1     
    w Kolbuszowej, kl. III- miejsce II 
-   wojewódzki konkurs recytatorski z języka angielskiego „ Młody Recytator- Artysta”- SP                
    w Przedborzu,  kl. IV- miejsce III  
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Uczestnictwo uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlance w konkursach w roku szkolnym 

2014/2015. 

 

Lp

. 

 

Nazwa konkursu 

 

 

Ilość 

uczestnikó

w 

 

Zdobyte miejsce 

 

Ranga 

konkursu 

 

1. 

 

„ Bezpieczne wakacje” – 

konkurs plastyczny 

 

 

8 osób 

 

Anita Wolan – kl. VI 

wyróżnienie 

 

powiatowy 

 

2. 

 

Konkurs z języka polskiego 

Podkarpackie KO 

 

1 osoba 

( etap 

szkolny) 

 

 

 

…………………………. 

 

 

…………… 

 

 

3. 

 

Konkurs na najładniejsze 

opowiadanie kl. VI 

 

 

11 osób 

 

Anita Wolan 

tytuł Mistrza Pióra. 

 

szkolny 

 

4. 

 

Konkurs na warzywne 

„ Dziwadła” 

 

 

kl. I-VI 

 

…………………………. 

 

szkolny 

 

5. 

 

Konkurs na ulotkę o 

szkodliwości palenia 

papierosów 

 

 

kl. IV 

– 14 osób 

 

…………………………. 

 

szkolny 

 

6. 

 

XIII Festiwal Teatrów 

w Trzęsówce 

 

kl. IV 

17 osób 

 

II miejsce „ Księżniczka 

na ziarnku grochu” 

 

 

powiatowy 

 

7. 

 

Konkurs recytatorski: Poeci i 

pisarze dzieciom „ Czasem 

słońce, czasem deszcz” 

 

ucz. kl. I-III 

4 ucz. kl. 

III 

 

6 uczniów 

kl. V-VI 

 

Marta Guzior - 

wyróżnienie 

 

 

Nikodem Jachyra - 

wyróżnienie 

 

 

gminny 

 

8. 

 

Konkurs recytatorski: Poeci i 

pisarze dzieciom” Czasem 

słońce, czasem deszcz” 

 

2 osoby 

 

Marta Guzior – kl. III 

półfinał 

 

rejonowy 

 

9. 

 

Konkurs Kolęd i pastorałek 

 

kl. 0 - VI 

 

wszyscy nagrodzeni 

 

Szkolny 

 

 

10. 

 

Konkurs na „ Aniołka 

bożonarodzeniowego” 

 

 

24 uczniów 

kl. I-VI 

 

wszyscy nagrodzeni 

 

szkolny 

 

11. 

 

Konkurs na „Ludowe ozdoby 

choinkowe i akcesoria 

 

6 osób 

 

Wiktoria Majka – kl. VI 

I miejsce 

 

powiatowy 
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kolędnicze” 

 

12. 

 

13. 

 

Konkurs na najładniejszy 

zeszyt 

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek 

- plastyczny 

- muzyczny 

 

kl. V-VI 

 

 

4 osoby 

 

Marta 

Guzior 

………………………….

. 

 

 

wszyscy nagrodzeni 

 

II miejsce 

 

Szkolny 

 

 

gminny 

 

14. 

 

Konkurs przyrodniczy 

 

16 osób 

kl. IV-VI 

 

 

……………………….. 

 

szkolny 

 

15. 

 

Konkurs na najładniej ubraną 

klasę w okresie Bożego 

Narodzenia 

 

 

 

I miejsce – kl. V 

II miejsce – kl. IV 

III miejsce – kl. VI 

 

 

 

szkolny 

 

16. 

 

Konkurs wiedzy pożarniczej 

„ Młodzież zapobiega 

pożarom” 

 

 

2 osoby 

 

Kinga Halat – I miejsce 

 

Kinga Halat – IV miejsce 

 

gminny 

 

powiatowy 

 

17. 

 

I Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski Języka 

Angielskiego kl. IV-VI 

 

 

 

1 osoba 

 

 

Anita Wolan –kl. VI 

II miejsce 

 

 

wojewódzki 

 

18. 

 

Powiatowy Konkurs „ Mistrz 

Ortografii” 

 

 

1osoba 

kl. VI 

 

---------------------------- 

 

powiatowy 

 

19. 

 

„ Ocalić od zapomnienia” – 

konkurs literacko – 

fotograficzny 

 

 

1 osoba 

 kl. V 

2 osoby 

kl. VI 

 

Wyróżnienia: 

Anna Bąk, Karolina 

Lenart, Marcelina 

Śpiewak 

 

 

gminny 

 

20. 

 

Konkurs na „ Ludowe ozdoby 

wielkanocne” 

 

 

9 osób 

 

Patrycja Mucha – kl. V 

wyróżnienie 

 

powiatowy 

 

21. 

 

Konkurs na „ Wielkanocną 

pocztówkę” 

 

 

13 osób 

kl. IV -VI 

 

Kinga Halat – kl. IV 

Brygida Plis – kl. IV 

Julia Makocka – kl. VI 

Anita Wolan – kl. VI 

 

 

 

gminny 

 

22. 

 

Turniej Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym 

 

4 osobowa 

drużyna 

 

I miejsce 

 

III miejsce 

 

gminny 

 

powiatowy 

 

23. 

 

XIV Konkurs Przyrodniczy 

 

kl. III 

 

Natalia Stankiewicz 

 

gminny 
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kl. III Anna Tetlak 

Marta Guzior 

 

 

24. 

  

Konkurs” Czas na zdrowie” 

 

10 osób 

…………………………

… 

 

ogólnopolsk

i 

 

25. 

 

Konkurs plastyczny: „ Wiem, 

co w lesie piszczy”. 

 

 

9 osób 

 

Aleksandra Urban – kl. 

IV 

III miejsce 

 

powiatowy 

 

26. 

 

Międzyszkolny Konkurs 

Ortograficzny kl. III 

 

3 osoby 

 

Marta Guzior 

Anna Tetlak 

Krystian Zuber 

 

 

 

gminny 

 

27. 

 

Konkurs z okazji 25-lecia 

samorządu terytorialnego. 

 

3 osoby 

 

Drużyna Kamil 

Czajkowski, Anita Wolan 

 i Marcelina Śpiewak – II 

miejsce 

Anita Wolan – 

wyróżnienie 

 

 

 

gminny 
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ZAWODY SPORTOWE 

 

1.  

 

Lp. Zawody Data i 

miejsce 

Ranga  Zajęte 

miejsce 

Ilość 

uczestników 

  

Indywidualne 

zawody LA 

Dziewcząt i 

chłopców 

 

16.09.2014 

r. 

Niwiska 

 

Gmina 

- 

Patryk 

Skrzypek I 

miejsce rzut 

piłeczką 

palantową 

 

Ernest Cynar I 

miejsce bieg 

na 60 metrów 

 

Norbert Plis 

III miejsce 60 

metrów 

 

 

12 

1.  

Indywidualne 

zawody LA 

 

22.09.2014 

r. 

Raniżów 

 

Powiat 

- 

 

Patryk 

Skrzypek I 

miejsce rzut 

piłeczką 

palantową 

 

 

 

3 

2. Mini Piłka 

Ręczna 

Dziewcząt 

i chłopców 

 

02.10. 2014 

r. 

Niwiska 

 

Gmina 

- 

 

 

Chłopcy I 

miejsce 

Dziewczęta III 

 

24 
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 miejsce 

3. Indywidualne 

Biegi 

przełajowe 

 

06.10.2014 r 

Niwiska 

 

Gmina 

- 

 

Maksymilian 

Gacek I 

miejsce, 

Martyna 

Grabiec III 

miejsce 

 

 

8 

4. Mini piłka 

nożna halowa 

chłopców 

 

20.11.2014r. 

Niwiska 

 

 

Gmina 

- 

 

I miejsce 

 

 

12 

5. Mini piłka 

nożna halowa 

chłopców 

 

24.11.2014 

r. 

Dzikowiec 

 

Powiat- 

 

 

IV miejsce 

12 

6. Mini Piłka 

Koszykowa 

dziewcząt 

i chłopców 

 

22.01.2015 

r. 

Siedlanka 

 

Gmina 

– 

 

 

Dziewczęta III 

miejsce, 

Chłopcy II 

miejsce 

 

22 

7. Tenis stołowy 

chłopców 

i dziewcząt 

20.02.2015 

r. 

Niwiska 

Gmina 

- 

Dziewczęta V 

miejsce, 

Chłopcy II 

miejsce 

 

4 

8. Mini Piłka 

Siatkowa 

dziewcząt 

i chłopców 

 

09.03.2015 

r. 

Siedlanka 

 

Gmina 

– 

 

 

Dziewczęta III 

miejsce, 

Chłopcy II 

 

20 
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 miejsce 

9. Piłka nożna 

chłopców 

03.06.2015r. 

Niwiska 

Gmina 

– 

 

I miejsce 9 

10. Piłka nożna 

chłopców 

09.06.2015r. Powiat V miejsce 8 

 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA BOSKO W TRZEŚNI 

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE 

 

- I miejsce Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

- III miejsce gmina konkurs przyrodniczy 

- II miejsce gmina konkurs ortograficzny 

- II miejsce powiat konkurs plastyczny 

- III miejsce powiat konkurs piosenki harcerskiej 

 

ZAWODY SPORTOWE 
Indywidualnie: 

- I miejsce gmina: bieg na 500 m, (dziewczęta) 
- I miejsce gmina indywidualne biegi przełajowe (dziewczęta) 
- II miejsce gmina bieg na 600 m (chłopcy) 
- II miejsce gmina bieg na 800 m. (dziewczęta) 
- I miejsce gmina skok w dal (dziewczęta) 
- I miejsce gmina skok w dal (chłopcy) 
- II miejsce powiat skok w dal (chłopcy) 
- II miejsce powiat skok w dal (dziewczeta 

Zespołowo: 
- I miejsce gmina dziewczeta tenis stołowy 
- III miejsce gmina chłopcy tenis stołowy 

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU 
 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE 
1. Konkurs polonistyczny – etap szkolny 

2. Konkurs matematyczny – etap szkolny 

3. Konkurs historyczny – etap szkolny 

4. Konkurs przyrodniczy – etap szkolny 

5. Konkurs przeciwpożarowy – III miejsce 

6. Konkurs „Bezpieczne wakacje” - wyróżnienie 

7. Powiatowy konkurs „Ludowe ozdoby bożonarodzeniowe” -  Starostwo Powiatowe  

w Kolbuszowej – dwa wyróżnienia 

8. Konkurs „Bezpieczeństwo i rozwój – tego każdy od ciebie wymaga” – PSP 



31 

 

9. Konkurs „Pisarze i poeci dzieciom” - wyróżnienie 

10. Powiatowy konkurs „Wielkanocne ozdoby” - wyróżnienie 

11. Konkurs „Zwierzaki to nie pluszaki” KRUS Rzeszów - wyróżnienie 

12. Konkurs „Co w lesie piszczy” – Nadleśnictwo Kolbuszowa - wyróżnienie 

13. Gminny konkurs „Ziemia w naszych rękach” 

14. Gminny konkurs „Książka w życiu pomaga” trzy wyróżnienia 

 

ZAWODY SPORTOWE 
 

1. Indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce:  

 rzut p.palant.: I miejsce – chłopcy 

 bieg 60 m – I miejsce – chłopcy 

 bieg 60 m – II miejsce – dziewczęta 
2. Indywidualne biegi przełajowe: 

 I i II miejsce – dziewczęta 
3. Gminny turniej tenisa stołowego: 

 I miejsce – dziewczęta 

 I miejsce - chłopcy 
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCINI 
 KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE 

1. J. Polski – konkurs KO -udział 
2. Matematyka – konkurs KO –udział 
3. Historia – konkurs KO – udział 
4. Przyroda – konkurs KO – udział 
5. Konkurs wiedzy pożarniczej – III miejsce 
6. Konkurs wiedzy o ruchu drogowym – IV miejsce 
7. Konkurs plastyczny Nadleśnictwo Kolbuszowa – III miejsce 
8. Wielkanocna Palma – udział 
9. Przegląd kolęd i pastorałek – III miejsce 

Zawody sportowe 
1. Biegi przełajowe – III miejsce 

 
 

GIMNAZJUM W NIWISKACH: 

 
Łącznie w konkursach na wszystkich etapach wzięło udział 263 uczniów z czego: 
- w konkursach przedmiotowych 6 uczniów; 
- w konkursach tematycznych 56  uczniów; 
- w konkursach szkolnych 83 uczniów; 
- w zawodach sportowych 118 uczniów. Poniżej 
przedstawiono tylko kilka przykładów: 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE i TEMATYCZNE 
 

Lp. Konkurs Zajęte miejsce 

1. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka francuskiego  finalistka 

2. Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej III miejsce indywidualnie, udział 
zespołowo 

3. XV Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Widełce Grand Prix oraz wyróżnienie 

4. Szkolny konkurs na choinkę bożonarodzeniową wewnątrzszkolny 

5. I edycja konkursu szkolnego z wiedzy o Francji „Francphonie” Konkurs wewnątrzszkolny 

6. Konkurs „Wielkanocna pocztówka” Konkurs wewnątrzszkolny 

7. Powiatowy konkurs „Palma Wielkanocna” I miejsce 

8. Hufcowy Konkurs Piosenki Harcerskiej „Spotkanie z Druha Nutką” II miejsce zespołowo, 
wyróżnienie 

9. Konkurs „Porzuć nałogi” Sanepid Kolbuszowa  udział 

10. „25 lat Samorządu Terytorialnego” konkurs gminny I i II miejsce 

11. „O złote jabłko Newtona” konkurs powiatowy z fizyki udział 

12. „Czas na zdrowie” konkurs organizowany przez BOŚ udział 

13. „Świat w skali makro” konkurs fotograficzny udział 

14. „Noc profilaktyki” Kosowy udział 

15. Konkurs matematyczny „1 z 10” klas II udział 

16. Konkurs matematyczny „Mądra Sowa” w Majdanie Królewskim udział 

17. Konkurs matematyczny klas I „Kangur” I,II,III miejsce 

18. Gminny konkurs BRD udział 

19. Powiatowy konkurs BRD udział 

20. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” 

I,II,III miejsce 
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ZAWODY SPORTOWE 

 
 

 

Lp. Zawody, konkursy Zajęte miejsce Drużyna 

1. Powiatowe zawody w LA 
indywidualne w Kolbuszowej 

I miejsce - bieg 300m 
I miejsce - bieg 600m 
I miejsce - skok w dal 
III miejsce - rzut 
oszczepem 
 

dziewcząt 

II miejsce – skok w dal 
III miejsce – bieg 100m 
III miejsce – sztafeta 
4x100m 

chłopców 

2. Wojewódzkie zawody w LA 
indywidualne w Rzeszowie 

udział dziewcząt 

3. Powiatowe zawody w 
indywidualnych biegach 
przełajowych w Kolbuszowej  

I, II i dalsze miejsca dziewcząt 

III miejsce chłopców 

4. Wojewódzkie biegi przełajowe 
indywidualne w Kolbuszowej 

udział dziewcząt 

5. Sztafetowe biegi przełajowe – 
zawody powiatowe w Kolbuszowej  

II miejsce dziewcząt 

III miejsce chłopców 

6. Zawody powiatowe  
w szachach 

III miejsce dziewcząt 

II miejsce drużynowo 
III miejsce indywidualnie 

chłopców 

7. Zawody powiatowe  
w koszykówce 

IV miejsce dziewcząt 

I miejsce i awans do 
półfinału wojewódzkiego 

chłopców 

8. Półfinał wojewódzki w koszykówce IV miejsce chłopców 

9.  Zawody powiatowe w tenisie 
stołowym 

IV miejsce dziewcząt 

V miejsce chłopców 

10. Powiatowy turniej piłki nożnej 
halowej 

III miejsce chłopców 

11. Powiatowy turniej piłki ręcznej IV miejsce chłopców 

12. Gimnazjada 
Powiatowa 

Piłka siatkowa I miejsce dziewcząt 

I miejsce chłopców 

Liga 
lekkoatletyczna 

I miejsce dziewcząt 

II miejsce chłopców 

Piłka nożna II miejsce chłopców 
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KADRA PEDAGOGICZNA ZATRUDNIONA W PLACÓWKACH 

OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NIWISKA 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym 

jest gmina Niwiska wg stanu na 30.09.2014 nauczyciele w pełnym wymiarze realizowali 

zadania na 34 etatach i w niepełnym wymiarze 8 9  nauczycieli realizowało 74,79 etatu. 

Tabela  17. Kadra nauczycielska zatrudniona w oddziałach przedszkolnych i szkołach 

 

 Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

 Liczba osób Liczba 

etatów 

Liczba osób Liczba 

etatów 
Szkoła Podstawowa w Niwiskach 6 6 9 3,46 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 1 1 10 6,48 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 
2 

2 11 4,7 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 
5 

9,5 10 4,5 

Szkoła Podstawowa w Trześni 
2 

2 11 6 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 
1 

1 11 4,7 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 
0 

0 13 4,2 

Gimnazjum w Niwiskach 11 11 14 8,45 

Razem 28 32,5 75 34,04 

 

W naszej gminie wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, wielu 
skończyło studia podyplomowe. 
Obok posiadanego wykształcenia kierunkowego  nauczyciele  systematycznie  dokształcają się 
zawodowo.  W  budżecie  każdej  placówki  zapewnia  się  wymagane  ustawowo  środki na ten 
cel. Nakłady na dokształcanie nauczycieli i formy doskonalenia owocują zdobywaniem przez 
nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Największą liczbę stanowią nauczyciele 
mianowani i dyplomowani. 

 
Tabela 18. Awans zawodowy nauczycieli 
 
 

Na stopień nauczyciela 
Liczba przeprowadzonych postępowań w roku 

2012 2013 2014 2015 

kontraktowego 2  2  

mianowanego 3 1 1 1 

dyplomowanego 1 1 2  
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Tabela 19. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego. 

 
 2014/2015 2015/2016 

Liczba nauczycieli Procent Liczba nauczycieli Procent 
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SP NIWISKA 
0 1 6 10 0 0 0 0 1 2 6 6 0 0 0 0 

SP PRZYŁĘK 
0 0 2 9 0 0 18,2% 81,8% 0 0 2 9 0 0 18,2% 81,8% 

SP KOSOWY  
0 

1 5 7 0 8% 38% 54% 0 0 6 8 0 0 43% 57% 

SP SIEDLANKA  
0 

1 6 8 0 6,67% 40% 53,33% 0 1 7 8 0 6,25% 43,75% 50% 

SP TRZEŚŃ  
0 

3 5 5 0 23% 38% 38% 0 3 5 5 0 23% 38% 38% 

SP HUCISKO 1 1 3 7 8,3% 8,3% 25% 58% 0 1 3 8 0 8,3% 25% 66,7% 

SP HUCINA 0 4 7 2 0 31% 54% 15% 0 4 7 2 0 31% 54% 15% 

Gimnazjum w 
NIWISKACH 

0 6 4 15 0 24% 16% 60% 1 4 4 18 3,7% 14,8% 14,8% 66,6% 

Razem 1 17 38 63 8,3% 100,97

% 
229,20
% 

360,13
% 

2 15 40 64 3,7% 83,35
% 

236,75
% 

375,10
% 

                 

 

 
FINANSOWANIE OŚWIATY 

 
Przez wydatki należy rozumieć wydatki z działów 801 (oświata i wychowanie) oraz 854 
(edukacyjna opieka wychowawcza) z wyłączeniem wydatków z paragrafów należących do 
grupy wydatki majątkowe 
W obliczeniach do szacowania wskaźników oświatowych przyjęto wydatki danego roku 
budżetowego i liczbę uczniów w szkołach z września danego roku. 

 
Tabela 20. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych 

 
 

Nazwa jednostki 
2013 2014 

Kwota PLN 
Procent 
całości 

Kwota PLN 
Procent 
całości 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 985.849,99 17,13 1.151.339,93 17,57 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 623.190,46 10,83 681.307,41 10,40 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 540.344,10 9,40 608.158,09 9,28 
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Szkoła Podstawowa w Siedlance 722.546,02 12,56 858.157,06 13,09 

Szkoła Podstawowa w Trześni 606.235,36 10,54 643.487,56 9,82 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 566.292,67 9,84 624.033,78 9,52 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 340.170,57 5,92 296.618,99 4,53 

Gimnazjum Publiczne w Niwiskach 1.368.118,17 23,78 1.481.296,05 22,60 

Szkoła Muzyczna I stopnia 0,00 0 209.490,01 3,20 

Razem wydatki 5.752.747,34 100 6.553.888,88 100 
 

Tabela 21. Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty w porównaniu z subwencją oświatową 

 
 2013 2014 

Kwota PLN Procent całości Kwota PLN Procent całości 

Subwencja oświatowa 5.525.887,00 95,98 5.785.762,00 88,28 

budżet gminy 196.224,34 3,46 528.439,54 8,06 

dotacja od Wojewody 30.636,00 0,55 239.687.34 3,66 

Razem wydatki  5.757.747,34 100 6.553.888,88 100 

 
 

Tabela 22. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia i na jeden oddział. 

 
 
 

Jednostka 

 
 

rok 

 
Wydatki 

bieżące ogółem 

 
 

Ilość uczniów 

Wydatki 

Bieżące 

ogółem na 

jednego 

ucznia 

 
Ilość 

oddziałów 

Wydatki 

bieżące 

ogółem na 

jeden oddział 

Szkoła 

Podstawowa w 

Niwiskach 

2013 985.849,99 135 7.302,59 8 123.231,24 

2014 1.151.339,93 128 8.994,84 7 164.477,13 

Szkoła 

Podstawowa w 

Przyłęku 

2013 623.190,46 74 8.421,49 4 155.797,61 

2014 681.307,41 72 9.462,60 4 170.326,85 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kosowach 

2013 540.344,10 38 14.219,58 4 135.086,02 

2014 608.158,09 33 18.429,03 4 152.039,52 

Szkoła 

Podstawowa w 

Siedlance 

2013 722.546,02 98 7.372,91 7 102.087,25 

2014 858.157,06 97 8.846,98 7 122.593,86 

Szkoła 

Podstawowa 

w Trześni 

2013 606.235,36 62 9.777,98 4 151.558,84 

2014 643.487,56 62 10.378,83 5 128.697,49 

Szkoła 

Podstawowa 

w Hucisku 

2013 566.292,67 40 14.157,31 4 141.573,16 

2014 624.033,78 33 18.910,11 4 156.008,40 

 
Gimnazjum 
Publiczne 

2013 1.368.118,17 198 6.909,68 8 171.014,77 

2014 1.481.296,05 190 7.796,29 8 185.161,88 

Szkoła Muzyczna           
I stopnia 

2014 209.490,01 97 2.159,69 0 0 

  

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

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 

elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale 
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indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych 

latach kwota subwencji najprawdopodobniej będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co 

za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. 

Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują wysokich 

kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, konieczności wypłaty 

dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, 

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

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

zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania 

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

udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Starając się poprawić efektywność 

wydatkowania środków ponoszonych na zadania oświatowe należy cały czas czuwać i w razie potrzeb 

dokonywać modyfikacji organizacyjnej. 

Tabela 23. Wydatki Inwestycyjne w placówkach oświatowych. 

 
Jednostka - nazwa zadania 

2013 2014 

Kwota PLN 
Proce

nt 

całoś

ci 

Kwota PLN 
Procent 

całości 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 

- Opracowanie dokumentacji projektowej i 

modernizacja zaplecza stołówkowo-

świetlicowego przy szkole podstawowej w 

Niwiskach 

 

 

 

 
144.076,47 

19,0 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

- modernizacja sali,, modernizacja centralnego 

ogrzewania docieplenie budynku szkołi i 

pomalowanie elwacji 

 

199 811,54 
 

31,4 

 
49 884,99 

 
6,6 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 

- remont zastępczej Sali gimnastycznej 

- remont budynków gospodarczych 

 

 

39 719,68 

 
6,2 

 
 
 

 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 

- modernizacja kotłowni 

- budowa sali gimnastycznej 

- budowa parkingu za salą 

- budowa ścianek działowych w salach 

lekcyjnych 

 
 

 

339 834,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,3 

 

 
 

6 420,60 
332.314,29 
32 500,00 
31 980,00 

 
 

0,8 
43,9 
4,3 
4,2 

Szkoła Podstawowa w Trześni 

- modernizacja kotłowni 

- remont oddziału przedszkolnego modernizacja 

budynku szkoły 

-  

5 500,00 0,9 

 
 
 
 

24 202,11 

 
 
 
 

3,2 

Gimnazjum 

- Rozbudowa monitoringu 

 
 

 

 
11 999,27 

 

 

1,9 
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Szkoła Podstawowa Hucina 

 

- modernizacja mini sali gimnastycznej w 
Hucinie 

- zakup i montaż pieca c.o. 

 

 
 
 
 

40.000,00 

 
 
 
 

6,3 

 
 
 
 

 
 

13 999,86 
 

 

 

 

1,8 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 

 

- Modernizacja SP Hucisko 

   

 
 

122.421,45 

 

 
 

16,2 

Razem wydatki 636.865,39 100 757.799,77 100 

 
 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 
Kwestię  pomocy  materialnej  dla  uczniów  reguluje  ustawa  z  2004  roku  o  zmianie  ustawy 
o systemie oświaty. Celem pomocy materialnej dla uczniów jest wyrównanie szans, 
zmniejszenie dysproporcji, umożliwienie pokonywania przeszkód na drodze do zdobywania 
wiedzy, które wynikają z braków finansowych rodziny. W związku z tym pomoc materialna 
przysługuje: uczniom szkół publicznych jak i niepublicznych posiadających uprawnienia szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych. Świadczenia o charakterze socjalnym udzielane są na 
wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły a także w niektórych sytuacjach z 
urzędu. Świadczenia z których korzystają nasi uczniowie to: stypendium szkolne, zasiłek 
szkolny, wyprawka szkolna. 

 

Wśród sytuacji, które sprzyjają przyznaniu stypendium socjalnego  należy wymienić : 
 

 bezrobocie 

 alkoholizm lub narkomanię 

 zdarzenie losowe 

 rozbicie struktur rodzinnych [ np. Rodzina niepełna w wyniku rozwodu ] 

 ciężką lub długotrwałą chorobę 

 wielodzietność 

 niepełnosprawność 

 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez rodziców 

 

Zasiłek szkolny wypłacany jest uczniowi, który znajduje się w tymczasowej, ciężkiej sytuacji 
materialnej w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Przyznawany jest nawet kilka razy w 
roku, a o przydzielenie zasiłku można się ubiegać maksymalnie na dwa miesiące po owym 
zdarzeniu, które wpłynęło na pogorszenie sytuacji finansowej rodziny ucznia. 
 

 
Tabela 24. Wsparcie materialne dla uczniów w przeciągu 3 ostatnich lat – ilość wypłaconych świadczeń 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Stypendium 
szkolne 

Zasiłe
k 
losowy 

Stypendium 
szkolne 

Zasiłe
k 
losowy 

Stypendiu
m 
szkolne 

Zasiłe
k 
losowy 

Szkoły podstawowe 121 5 117 4 113 5 

Gimnazjum 84 8 80 6 79 5 
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Szkoły specjalne 
przysposabiające do 
pracy 

 

7 
1 8 2 8 2 

Ponad gimnazjalne 89 6 77 4 68 6 

Razem 301 20 282 16 268 18 

 

W roku szkolnym 2014/15 wypłacono w sumie …..świadczenia pieniężne na łączną kwotę 179 166,80 zł z 
czego 18 uczniom wypłacono zasiłki losowe na kwotę 6 600,00 zł. 

 
Według stanu na dzień 30.09.2015 r. (w roku budżetowym 2015) przyznano uczniom stypendia na łączną 
kwotę 93 343,00 złotych, w tym na zasiłki szkolne 1 850,00 złotych. 

 
Tabela 25. Stypendia i zasiłki szkolne 2010-30.09.2015r. 
 

Stypendia i zasiłki szkolne 

rok kwota wydatkowana 

2010 150.072,50 

2011 180.918,80 

2012 164.951,60 

2013 179.379,20 

2014 179.166,80 

                    30.09.2015  93.434,00 

 

Rządowy program „Wyprawka szkolna” polega na refundacji kosztów zakupu podręczników 

szkolnych. W 2014 roku programem byli objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:  ???? 
 

 klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

 klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum, 

 klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 

 klasie 2 liceum plastycznego, 

 klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej, a także 

 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 

3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 

2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: 

zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, 

techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów  z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 

liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. 
 

Pomoc udzielana jest uczniom: 
 

 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto, a 

w przypadku uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, w których dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza 539 zł netto; 

 pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, kiedy w rodzinie 
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występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, 

itp.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem 

uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym 

trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i V szkoły 

podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej; 

 wszystkim uczniom z w/w niepełnosprawnościami niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie 

 

Tabela 26. Wyprawka szkolna. 

 

Wyprawka szkolna 

rok kwota wydatkowana ilość dzieci która skorzystała z pomocy 

2011 29.583,19 134 

2012                   27.779,75 128 

2013 29.610,47 120 

2014 23.926,55 96 

2015 8.192,60 35 

 

W    ramach     pomocy     społecznej     mieści     się     także     dożywianie     dzieci     i     jest     to   
jedno z obowiązkowych zadań własnych Gminy, która realizuje program pomocy w dożywianiu przy 
wykorzystaniu ośrodków pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych Gminy, placówek i instytucji, 
które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów 
żywnościowych. Niepieniężnymi świadczeniami z pomocy społecznej są m.in. posiłki. 

 
Tabela. 27.  Dofinansowanie posiłków w szkole 

 
 

Placówka 

Ilość dzieci korzystających z tej pomocy 

2014/2015 2015/2016 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 50 od I.2015-42 45 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 8 10 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 11 7 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 17 17 

Szkoła Podstawowa w Trześni 6   od I.2015-4 6 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 23 20 

Szkoła Podstawowa w Hucinie   

Gimnazjum Niwiska 59 48 

 

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. Tabela 31. pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych 
pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki. Na realizację powyższego zadania w 2014 r. 
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pozyskano dotację od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 28 933,10 zł, która w 100% pokryła 
poniesione wydatki. 
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Tabela 28. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 
 

 

 
rok 

 

Liczba 
pracodawców 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 
ukończyli naukę zawodu: 

 

Liczba decyzji 
odmawiającyc
h 

przyznania 
dofinansowani
a 

Kwota jaką 
wypłacono 

pracodawcom w 
ramach 

dofinansowania 

Wysokość 
dotacji od 
Wojewody 

Podkarpackieg
o 

 
ogółem 

w tym w cyklu 
kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

2013 5 5 2 3 0 32.968,32 32968,32 

2014 3 4 1 3 0 28.933,10 28.933,10 

 

 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz dzieci i uczniów do  szkół. Bezpłatny transport i opieka 

w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej przysługuje, jeżeli 

droga dziecka (ucznia) z domu do przedszkola (szkoły) przekracza: 

 3 km – w przypadku dzieci pięcioletnich i uczniów klas I–IV szkół podstawowych, 

 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. 
 

Ustawa o systemie oświaty nakłada również na gminę obowiązek zapewnienia transportu i opieki 

dzieciom i uczniom niepełnosprawnym na zasadach określonych w art. 14a i 17, czyli: 

 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży, np. z głębokim upośledzeniem umysłowym, które obowiązek 
szkolny realizują poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i 
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego naukę, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia; 

 zwrot   kosztów   przejazdu   ucznia   oraz   jego   opiekuna   do   szkoły,   na   zasadach     określonych 
w umowie zawartej między wójtem i rodzicami lub opiekunami ucznia, jeżeli to oni dowożą go na 
odpowiednie zajęcia. 

 
Gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu także wtedy, gdy nie ma 

takiego obowiązku – tj. gdy odległość od domu dziecka (ucznia) do przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego i szkoły jest mniejsza niż wskazana w ustawie (art. 14a ust. 4a i art. 17 ust. 3 u.s.o.). 

W roku szkolnym 2014/2015 gmina zapewniła dowóz  205 uczniom. 

Tabela 29. Organizacja dowożenia uczniów do szkół 

 

 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gymnasium jest realizowany częściowo we własnym 
zakresie (dot. – południowej części gminy) dowóz dzieci do SP w Hucisku (18 dzieci) + gimnazjum (51 
dzieci). 
 
Częściowo został zlecony (północna część gminy) firmie Przewóz Osób i Usługi Budowlane CARS-BUD 
Bartosz Chlebowski z Huciny, która realizuje dowozy na dwóch trasach Przyłęk – Hucina-Niwiska i Kosowy -
Siedlanka - Niwiska (92 dzieci do gimnazjum + dzieci ze szkół podstawowych na trasach przejazdu) .
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