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INFORMACJA 

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska  

w roku szkolnym 2015/2016 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

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

1991r. o systemie oświaty. 

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Niwiska, 

 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. 

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

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

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

należy: 

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

żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

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

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

zadania: 

1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego, 

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Niwiska związane są z obowiązkiem: 

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

2. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

3. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 

4. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych. 

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

6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

7. Zapewnienia dowozów uczniów. 

8. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. 

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

GMINY NIWISKA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

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

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

Szkoła Podstawowa w Hucinie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna 

Dzieciom. 

Stan organizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2015/2016 

obrazują poszczególne tabele : 

I. Uwarunkowania organizacyjne w roku szkolnym2015/2016 

a) Szkoły podstawowe: 

L.p. 

Placówka 

 

 

 

l. 

dzieci 

l. 

oddziałów 

l. etatów 

pedago 

gicznych 

l. etatów 

niepedagogicznych śr. liczba 

dzieci w 

oddziale 

śr. 

liczba 

etatów 

na 

oddział 
admin. obsługa 

1.  SP Niwiska 103  6 10,16 0  6 17,16 1,69 

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

3.  SP Przyłęk 58 3,5 6,93 0 1,25 17 1,98 

4.  SP Kosowy 24 3,5 5,6 0 0,5 7 1,6 

5.  SP Siedlanka 69 6 7,8 0 1,5 12 1,3 

6.  SP Hucisko 25 3 5,36 0 1,5 8,3 1,79 

7.  SP Trześń   50  4 8,2 0 1,5 12,5 2 

Razem 364 30 48,85 1 13,25 82,66 11,56 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 11,81 1,65 
 

 

b) Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej-  

L.p. Placówka l. dzieci 
l. 

oddziałów 

l. etatów 

pedago-gicznych 

śr. liczba dzieci w 

oddziale 

śr. liczba 

etatów  

na oddział 

1.  SP Niwiska 20 1 1 20 1 

2.  SP Hucina 9 1 0,8 9 0,8 

3.  SP Przyłęk 15 0,5 1,45* 15 1,45 

4.  SP Kosowy 4 0,5 0,9 8 1,8 

5.  SP Siedlanka 23 1 1 23 1 

6.  SP Hucisko 3 0,5 1 7 1 

7.  SP Trześń  17 0,5 1,2 15 1,2 

Razem 91 5 7,35 97 8,25 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 13,86 1,18 
* dodatkowe zatrudnienie 0,5 etatu  dla dziecka z niepełnosprawnością  
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c) Gimnazjum 
 

L.p. Placówka 
l. 

dzieci 

l. 

oddziałów 

l. etatów 

pedago 

gicznych 

l. etatów 

niepedagogicznych śr. liczba 

dzieci w 

oddziale 

śr. 

liczba 

etatów 

na 

oddział 
admin. obsługa 

1.  GP Niwiska 175 7 18.96 1 2 25 2,7 

Razem 175 7 18.96 1 2 25 2,7 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 25 2,7 

 

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

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

działalności związanej z nadzorem nad funkcjonowaniem oświaty jest analizowanie tej sytuacji 

i podejmowanie stosownych działań w celu poprawy wskaźnika efektywności 

wykorzystywania nakładów finansowych na 1 ucznia. 

II. Koszty utrzymania ucznia  

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

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

i inne. 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie 

uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich                                    

i poszczególnych szkół, co powoduje niedoszacowanie zadań. 

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

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

Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują                           

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

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

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

dokonywania wypłat pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz 

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

środków. 

W celu poprawy efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na zadania oświatowe, 

corocznie prowadzony jest bieżący nadzór nad efektywną organizacją funkcjonowania                               

i konsekwentne weryfikowanie arkuszy organizacyjnych zgodnym z przepisami. Przy 

podejmowaniu wszelkich decyzji bardzo istotne są względy ekonomiczne, nadrzędnym jednak 

celem jest jakość kształcenia.  

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

oddział) świadczy o niskiej efektywności wykorzystania finansowych nakładów na szkoły                       

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

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

o niezbyt korzystnym wskaźniku efektywności finansowania zadań oświatowych. Wskaźniki te 

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

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

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

III. Przygotowanie przedszkolne. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od 3 roku życia. Rok szkolny 2015/2016 był 

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

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stwarzają możliwość korzystania z usług 

przedszkolnych i odpowiadają zapotrzebowaniu rodziców na tę formę usługi, tym bardziej że 

Gmina Niwiska zapewnia wszystkim dzieciom z naszego terenu miejsca w oddziałach 

przedszkolach prowadzonych w szkołach podstawowych. 

Oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016 realizowały, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, podstawę programową wychowania przedszkolnego. W ogólnodostępnych 

oddziałach, edukacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

dostosowywana była do ich możliwości i potrzeb.  

IV. Opieka nad dziećmi do lat trzech. 

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

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

dodatkowych środków. Widząc lukę w zapewnieniu opieki najmłodszym dzieciom                                       

i uwzględniając rosnące zainteresowanie mieszkańców taką formą opieki, gmina Niwiska                           

w partnerstwie ze stowarzyszeniami prowadziła : 

 Żłobek Jacek i Agatka w Siedlance, 

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

Puchatek w Przyłęku, Tęcza w Trześni. 

 Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie prowadzi Niepubliczne Przedszkole 

Kraina Radości .  
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Obowiązek szkolny, obowiązek nauki, nauczanie indywidualne: 

Realizacja obowiązku szkolnego w szkole podstawowej 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L.p. Placówka 

l. dzieci 

podlegających 

obowiązkowi 

szkolnemu 

l. dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny w 

obwodzie szkoły 

(kolumny) 

4/3*100 

l. dzieci 

realizujących 

obow. Szk. w 

innej szkole 

l. dzieci 

realizujących 

obow. szk. poza 

gr. Kraju 

l.dzieci nie realizujących 

obowiązku szkolnego 

z powodu 

odroczenia 

z innych 

przyczyn 

1.  
SP 

Niwiska 
127 88 69,29% 19 17 3 0 

2.  SP Hucina 47 29 61,70% 12 4 2 0 

3.  
SP 

Przyłęk 
82 58 70,73% 8 10 6 0 

4.  
SP 

Kosowy 
55 21 38,18% 19 10 5 0 

5.  
SP 

Siedlanka 
92 79 85,87% 3 10 0 0 

6.  
SP 

Hucisko 
49 21 42,86% 28 6 0 0 

7.  SP Trześń 58 36 62,07% 9 9 0 0 

Razem 510 332 61,53% 98 66 16 0 
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Realizacja obowiązku szkolnego w gimnazjum 
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8.  GP Niwiska 246 169 50 27 - - - 

Razem 246 169 50 27 - - - 

 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2015/2016 była kontrola obowiązku 

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

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

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

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

realizuje inspektor do spraw obsługi oświaty. 

 

V. Uwarunkowania kadrowe - struktura zatrudnienia, doskonalenie                         

i dokształcanie nauczycieli . 

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

Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

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

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 

budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 

środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków”, organ prowadzący obligatoryjnie przeznaczył środki 

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

dyrektorzy szkół mają ustawowy obowiązek złożenia do organu prowadzącego planu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, a następnie sprawozdania                               

z wydatkowania środków na ten cel. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły 

poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. Doskonalenie 

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

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

predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki szkoły.  
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Poziom wykształcenia nauczycieli w osobach i etatach : 

 

Placówki 
Liczba osób zatrudnionych 

Liczba etatów Razem 
Wyż. mgr z p.p. Wyż. zaw. z p.p. 
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SP Niwiska 7 8 0 1 9,66 0,5 16 10,16 

SP Hucina 0 14 0 1 5,56 0,43 15 5,99 

SP Przyłęk 2 9 0 0 8,38 0 11 8,38 

SP Kosowy 1 12 0 1 5 0,5 14 5,5 

SP Siedlanka 5 10 0 1 9,06 0,44 16 9,5 

SP Hucisko 1 10 0 1 4,65 0,5 12 5,15 

SP Trześń 3 10 0 1 7,35 0,56 14 7,91 

GP Niwiska 12 14 1 1 17,68 1,28 28 18,96 

Razem 31 87 1 7 67,34 4,21 126 71,55 
 

 

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w szkołach, dla których organem 

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

do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz 

prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie niewątpliwie dobra struktura w 

zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Poziom wykształcenia nauczycieli obrazuje 

powyższa tabela. 
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VI. Poziom nauczania. 

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

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

polach. 

VII. Wyniki zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu. 

Wynikiem nauczania i uczenia się są osiągnięcia edukacyjne uczniów, które w znacznym 

stopniu zależą od poziomu intelektualnego dziecka, jego zainteresowań, pasji, zdolności,                           

a także od środowiska. Aby zdiagnozować efekty kształcenia prowadzi się badanie postępów 

edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Może ono przybierać różne formy. Są to: 

diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne oraz 

sprawdziany i egzaminy zewnętrzne.  

Wyniki szkoły podstawowej ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i wyniki 

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 obrazują informacje oraz tabele 

przedstawione poniżej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                               

i słuchaczy  w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.) corocznie w klasach VI 

szkoły podstawowej był przeprowadzany sprawdzian, a w klasach III gimnazjum - egzamin 

gimnazjalny. 

Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 

uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia - po szkole podstawowej, po 

gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Informacje o wynikach sprawdzianu i egzaminu 

udostępniane są zainteresowanym. 

Należy podkreślić, że sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same 

wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie 

należy więc traktować jako surowego wskaźnika, nie mniej jednak daje on określoną wiedzę co 

do dalszych kierunków pracy szkoły. 

Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają następujące czynniki: 

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

edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin 

patologicznych, 

 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 przygotowywanie 

się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, 

 czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w szkołach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii. 

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

i umiejętności, otwarcie na własny rozwój. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na 

systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie 

egzaminowi. Niemniej jednak wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich 
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obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt                               

i modyfikacji mających na celu poprawę wyników nauczania. 

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu 

każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować 

wysoką jakość nauczania. 

Ogólny obraz tego jak szkoła wypadła na egzaminie buduje się na podstawie dwóch liczb: 

średniego wyniku szkoły z egzaminu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na skali staninowej. 

Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu i egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej 

i gimnazjum w latach 2013 - 2016 obrazują tabele : 

Szkoła Podstawowa - średnie wyniki ze sprawdzianu w latach 2013 – 2016 
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SP Niwiska 11 24,36 6 13 23,62 4 18 58,4 3 77,1 5 15 52 3 51 4 

SP Hucina 6 21,17 4 3 30,00 8      5 70 7 78 7 

SP Przyłęk 7 22,57 4 14 24,57 5 11 61,4 4 83,2 7 9 50 2 59 3 

SP Kosowy 16 19,00 2 7 21,14 2 4 50,0 1 60,6 2 5 62 5 68 5 

SP Siedlanka 14 23,21 5 11 27,64 7 18 72,8 7 88,8 8 10 72 7 77 7 

SP Hucisko 8 23,5 5 4 33,75 9 8 65,5 5 79,4 6 4 61 5 62 4 

SP Trześń 11 24,56 2 9 21,09 2 5 70,2 6 88,5 8 5 65,0 6 68 5 

Gmina Niwiska 71 22,4  63 24,76  64 64  82  53 60  67  

Powiat 

Kolbuszowski 
682 23,4  591 25,76  657 68  78  564 65  69  

Województwo 

Podkarpackie 
      

20 

047 
68  78  

19 

450 
63  71  

Dane ze strony www.oke.krakow.pl 

 

Gimnazjum - średnie wyniki szkoły z Egzaminu Gimnazjalnego w 2016 roku.  

Miejsce w powiecie na 12 szkół gimnazjalnych: 

 

Część humanistyczna 

Język polski Historia i Wiedza o społeczeństwie 

Pkt % Stanin 
Miejsce szkoły w 

powiecie 
Pkt % Stanin 

Miejsce szkoły w 

powiecie 

Klasa A 21,5 67,2 6 

8 

18,5 57,8 6 

7 

Klasa B 22,6 70,6 6 18,9 59,1 6 

Klasa C 22,1 69,0 5 
 

18,4 57,4 6 

Szkoła 22,1 68,9 5 18,6 58,1 6 

Gmina 22,1 68,9 5 18,6 58,1 6 

Powiat 22,6 70,7 6 18,8 58,9 6 

Województwo 22,6 70,5 6 18,3 57,2 6 

 
 

http://www.oke.krakow.pl/
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Część matematyczno- przyrodnicza 

Matematyka Przedmioty przyrodnicze 

Pkt % Stanin 
Miejsce szkoły w 

powiecie 
Pkt % Stanin 

Miejsce szkoły w 

powiecie 

Klasa A 14,7 52,4 6 

7 

13,3 47,6 4 

9 

Klasa B 14,1 50,5 6 13,8 49,2 5 

Klasa C 10,6 37,9 3 13,2 47,1 4 

Szkoła 13,2 47,1 5 13,4 48,0 5 

Gmina 13,2 47,1 5 13,4 48,0 5 

Powiat 13,9 49,9 6 14,7 52,5 6 

Województwo 14,1 50,4 6 14,7 52,7 6 

 

 

Język angielski 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Pkt % Stanin 
Miejsce szkoły w 

powiecie 
Pkt % Stanin 

Miejsce szkoły w 

powiecie 

Klasa A 19,0 47,6 3  11,4 28,5 -  

Klasa B 22,3 55,8 4  13,0 32,4 -  

Klasa C 21,5 53,7 4  

 

9 

14,0 35,1 -  

Szkoła 20,9 52,3 4 9 12,8 32,0 - 8 

Gmina 20,9 52,3 4  12,8 32,0 -  

Powiat 23,4 58,6 5  15,0 37,6 -  

Województwo 24,9 62,1 5  16,7 41,8 -  

 

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych przystąpili do sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych to potwierdzenie wiedzy i umiejętności, efekt pracy 

wszystkich lat spędzonych w szkole. 

Organizacja sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego jest ważnym doświadczeniem dla szkoły i 

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

Sprawdzian i egzamin podsumowuje wyniki wieloletniej pracy i do pewnego stopnia wyznacza 

dalsze jej kierunki. 

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

wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do 

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

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

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

pracy szkoły. Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych szkołach podlega 

monitorowaniu od początku funkcjonowania systemu egzaminacyjnego. 

Nadzór pedagogiczny. 

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

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

pedagogicznego  

1. ewaluację 

2. kontrolę 

3. wspomaganie 
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Na podstawie w/w rozporządzenia wizytatorzy kuratorium przeprowadzają w wytypowanych 

szkołach tzw. ewaluację (czyli zbierają i analizują informacje o efektach działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek). 

Celem tych działań jest bieżąca ocena stanu przestrzegania przepisów prawa działalności 

dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.                         

W roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nie prowadziło ewaluacji 

problemowych tylko kontrole doraźne w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Niwiska.  

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

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

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

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

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

wiarygodności. 

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

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

wymagania na dwóch poziomach, tj.  

  podstawowym, 

  wysokim. 

W przedstawionym Raporcie z Ewaluacji Problemowej stopień wymagań w badanych 

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

stopień wypełniania wymagań. 

VIII. Baza lokalowa placówek oświatowych. 

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

placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie co 

niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania 

nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej 

wartościowym w otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt szkoły na bieżąco 

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

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

sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Stały rozwój bazy 

dydaktycznej pochłania określone nakłady finansowe. Ograniczone środki budżetowe nie 

pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków szkól oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

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

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

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

tempie otoczenie wymusza różnorodne działania w zakresie dostosowania szkół do aktualnych 

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

modernizacji istniejących obiektów pod kątem dostosowywania ich do aktualnych potrzeb. 

 

 

 

 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

Strona 12 z 33 
 

IX. Dowozy szkolne 

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

szkolnych. Obowiązek ten jest realizowany w następujący sposób: 

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

Szkoły Podstawowej w Hucisku przez zatrudnionych w Urzędzie Gminy pracowników – 

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

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

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

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

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

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

 dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych do Mielca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

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

realizowany jest poprzez kierowcę i opiekuna zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz 

samochód będący własnością gminy (9 osobowy VW Transporter z 2006r.), dowóz 2 dzieci 

do Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej realizowany jest na zasadzie porozumienia z 

Gminą Kolbuszowa. 

 

X. Inne informacje  

1.  SUKCESY  i  PROBLEMY: 

1.1 Szkoła Podstawowa  w Niwiskach 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Niwiskach  

 osiągnięcia w konkursach przedmiotowych  

Lp. Nazwa konkursu/ organizator 
Liczba 

uczniów 
Osiągnięcia 

1. Konkurs Języka Polskiego- KO Rzeszów 5 Etap szkolny 

2. Konkurs matematyczny- KO Rzeszów 5 Etap szkolny 

3. Konkurs historyczny- KO Rzeszów 3 Etap szkolny 

4. Konkurs przyrodniczy- KO Rzeszów 4 Etap szkolny 

5. 
Badanie kompetencji kl III- Centralna Komisja 

Egzaminacyjna Warszawa 
11 Etap szkolny 

6. Mistrz ortografii- LO Kolbuszowa 2 udział 

 

 ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach itp.  

Lp. Nazwa konkursu- organizator Liczba uczniów Osiągnięcia 

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

2. Bądź zdrowa mamo, zbadaj się- biuro poselskie pani Renaty 

Butryn 

6 wyróżnienie 

3. Lasy Państwowe- zapraszamy- Nadleśnictwo Świerczów 2 II miejsce 

4. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 6 wyróżnienie 

 

 ważniejsze osiągnięcia uczniów  w sporcie  

Lp Zawody Miejsce Uwagi 

1. piłka ręczna- gmina 
II chłopcy 

I dziewczęta 
16 osób 

2. Piłka nożna  - gmina II – chłopcy 10 osób 

3. Biegi przełajowe- powiat udział 3 osoby 

4. piłka koszykowa – gmina II miejsce chłopcy 20 osób 
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I miejsce dziewczęta 

5. biegi przełajowe -gmina 12 osób 
uzyskali awans na zawody 

powiatowe 

6. Indywidualne zawody w LA- gmina Awans na zawody powiatowe 12 osób 

7. Indywidualne zawody w LA- powiat  3 osoby 

8. Piłka ręczna -powiat IVm- dziewczęta 8 osób 

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

powiatowe 

10. Piłka nożna halowa- powiat 
III m – dziewczęta 

VI m – chłopcy 
16 osób 

11. Tenis stołowy - gmina 
IV m – chłopcy 

IV m – dziewczęta 
20 osób 

12. Piłka siatkowa - powiat 
I m – dziewczęta 

IV m – chłopcy 
20 osób 

13. Czwórbój lekkoatletyczny - gmina 
I m – chłopcy 

III m - dziewczęta 
12 osób 

14. Piłka siatkowa- rejon IVm-dziewcząt 10 osób 

 

1.2 Szkoła Podstawowa  w Hucinie 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Hucinie   

 udział w zawodach lekkoatletycznych na poziomie wojewódzkim 

 15 miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie profilaktycznym "czas na 

zdrowie" kategoria rozgrzewka 

 nadanie imienia Św. Jana Pawła II szkole 

 co roku zwiększenie liczby uczniów 

b) problemy: 

 mała liczba sal lekcyjnych 
 

1.3 Szkoła Podstawowa  w Przyłęku 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłęku  

Zawody sportowe: 

 III miejsce w zawodach powiatowych w mini koszykówce chłopców 

 III miejsce w zawodach powiatowych w drużynowym trójboju 

lekkoatletycznym dziewcząt 

Konkursy: 

 Udział w finale konkursu powiatowego „Mistrz Ortografii” ucznia klasy IV 

 Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jubileusz chrztu Polski” 2 

uczniów 

 Udział w etapie powiatowym konkursu biblijnego ucznia klasy IV 
 

1.4 Szkoła Podstawowa  w Kosowach 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Kosowach 

Uczniowie SP w Kosowach na bieżąco brali udział w organizowanych konkursach 

wewnątrz i na zewnątrz szkoły:  

 gminny Konkurs Literatura i Dzieci „Podróże małe i duże ”- GOK w Niwiskach, 

kl. III i kl. IV- I miejsce, 

 rejonowy Konkurs Literatura i Dzieci „Podróże małe i duże ”- Dom Kultury w 

Małopolskim- kl. IV- udział 

 gminny IX Przegląd Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, kolęda”- SP w Trześni, kl. 

V- miejsce I dla solisty 

 -rejonowy konkurs K.O. w Rzeszowie- historia- kl. VI- udział 

 XV edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego kl. III „ Miłośnicy przyrody”- 

SP w Siedlance,  kl. III- miejsce  I i III miejsce; 
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 gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym- SP Przyłęk- kl. V-VI- III miejsce; 

 gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pt. 

„Młodzież zapobiega pożarom”, kl. VI- miejsce I; 

 powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pt. 

„Młodzież zapobiega pożarom”, kl. VI- miejsce III; 

 XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny, pn. „ Mistrz ortografii”- LO  w 

Kolbuszowej- kl. VI-wyróżnienie oraz tytuł  finalisty. 

 

1.5 Szkoła Podstawowa w Siedlance 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlance. 

Konkursy: 

 Powiatowy Konkurs Ludowe Ozdoby Wielkanocne 

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

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dary Lasu” 

III miejsce uczennica kl. IV 

 Gminny Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” 

II miejsce uczennica kl.V 

 Gminny konkurs Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

I miejsce drużynowo, III miejsce powiat 

 Literatura dla Dzieci i Młodzieży „Podróże Małe i Duże” 

I gminny, I powiatowy, udział wojewódzki – finał 

 Gminny Konkurs „Kolędy i pastorałki” 

I miejsce drużynowo 

 Międzyszkolny Konkurs ortograficzny klas III 

I miejsce uczennica kl. III 

 Sukcesy w zawodach sportowych 

 Wysokie wyniki w sprawdzianie klas VI – 7 stanin 

 

b) Problemy 

Największym problemem szkolnym są ograniczone możliwości wyjazdowe 

uczniów, spowodowane wysokimi kosztami transportowymi. Położenie 

miejscowości w której uczniowie uczęszczają do szkoły nie sprzyja wielu 

wyjazdom w ciągu roku szkolnego, gdyż oszacowane koszty niekiedy mocno 

przewyższają możliwości finansowe rodziców. 

1.6 Szkoła Podstawowa  w Hucisku 

a) Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlance. 

 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:  

Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO 

Rzeszów na szczeblu szkolnym z:  

 języka polskiego 

 języka angielskiego 

 historii 

 matematyki 

 przyrody 

 Ważniejsze osiągnięcia w różnych konkursach, przeglądach, itp.  
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

brali udział w następujących konkursach: 

 Bezpieczne wakacje - konkurs powiatowy - Komenda Powiatowa Policji 

i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej –  wyróżnienie 

 Ozdoby choinkowe – konkurs powiatowy - Starostwo Powiatowe w 

Kolbuszowej - II miejsce i wyróżnienie 

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

wyróżnienie  

 Ludowe ozdoby wielkanocne – Muzeum Kultury Ludowej i Starostwo 

Powiatowe  

w Kolbuszowej – III miejsce 

 Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - SP Przyłęk  

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016  (eliminacje gminne) -    

Gimnazjum Publiczne w Niwiskach  

 Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kolbuszowa we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej – III miejsce 

 Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Gminie Niwiska – prezentacja 

przedstawienia profilaktycznego i tańca 

 

 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w sporcie  

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

udział w następujących zawodach sportowych organizowanych na szczeblu 

rejonowym, powiatowym  i gminnym: 

 Powiatowe Biegi Przełajowe Dziewcząt – VII miejsce  

 Powiatowy Turniej tenisa stołowego dziewcząt – II miejsce 

 Gminne Biegi Przełajowe Dziewcząt – II i III miejsce 

 Gminny Turniej tenisa stołowego chłopców – I miejsce  

 Gminny Turniej tenisa stołowego dziewcząt – I miejsce 

 Czwórbój lekkoatletyczny gminny chłopców – III miejsce 

 

1.7 Szkoła Podstawowa w Trześni  

a) Sukcesy  

 rozbudowa szkoły o mini salę gimnastyczną, 

b) problemy  

 brak odpowiedniego zaplecza do realizacji dożywiania dzieci w szkole 

1.8 Gimnazjum Publiczne w Niwiskach  

a) Sukcesy uczniów Gimnazjum Publicznego w Niwiskach  

Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Niwiskach corocznie biorą udział w różnego 

rodzaju konkursach przedmiotowych i sportowych na terenie powiatu i województwa, 

odnosząc znaczące sukcesy. Ilustruje to poniższe zestawienie. 
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Konkursy : 

 

Rodzaj/tytuł konkursu Organizator Osiągnięcia 

„Bezpieczne wakacje 2015” KPP Kolbuszowa I i III miejsce 

„Witraż bożonarodzeniowy” MGOSiR w Sokołowie Małopolskim I miejsce 

XI Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby 

Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej I miejsce 

XV Powiatowy Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej 
Gimnazjum w Widełce I i II miejsce 

Konkurs przedmiotowy  

z geografii, historii, wos  

i języka angielskiego 

KO w Rzeszowie udział 

„Czas na zdrowie” Fundacja BOŚ udział 

„Wielkanocny stroik” wewnątrzszkolny udział 

„H. Sienkiewicz – syn matki umęczonej” wewnątrzszkolny udział 

„Pokolenie JP II” konkurs powiatowy 
Gimnazjum nr 2  

w Kolbuszowej 
wyróżnienie 

„Konkurs o życiu i działalności Królowej 

Jadwigi” 
wewnątrzszkolny udział 

Konkurs powiatowy i gminny „Bezpieczeństwo 

w Ruchu Drogowym” 
KPP w Kolbuszowej udział 

XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej 
 III miejsce 

„Głos Profilaktyki” Gmina Niwiska udział 

„1050 rocznica chrztu Polski” konkurs 

plastyczny 
wewnątrzszkolny udział 

IX Sejmik Uczniowski „Legendy, podania i inne 

opowieści Lasowiaków 
ZST Kolbuszowa udział 

Konkurs matematyczny „Olimpus” klas I wewnątrzszkolny udział 

Konkurs matematyczny klas III wewnątrzszkolny udział 

Konkurs fotograficzny „Wiosna” Samorząd Uczniowski udział 

Hufcowy Konkurs Piosenki Harcerskiej i 

Patriotycznej 
13 DSH Niwiska udział 

Konkurs Matematyczny „Mądra Sowa” Gimnazjum Majdan Królewski udział 

„Młodzież zapobiega pożarom” 
Państwowa i Ochotnicza Straż 

Pożarna 
III miejsce 

 

Zawody sportowe : 

 

Zawody sportowe Organizator Osiągnięcia 

Gimnazjada – Indywidualne 

mistrzostwa w lekkiej atletyce 
Powiat - SZS 

I miejsce - rzut oszczepem  

I miejsce - bieg na 300 m 

II miejsce - sztafeta 4x100m dziewczęta, 

II miejsce- bieg na 300 m 

II miejsce sztafeta 4x100m chłopcy 

Sztafetowe biegi przełajowe SZS 
I miejsce dziewczęta, 

IV miejsce chłopcy 

Koszykówka SZS III miejsce dziewczęta 

Piłka nożna SZS 
II miejsce dziewczęta, 

I      IV miejsce chłopcy 
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Piłka ręczna SZS III miejsce dziewczęta 

Tenis stołowy SZS III miejsce dziewczęta 

Turniej siatkarski z okazji 

Pierwszego Dnia Wiosny 
wewnątrzszkolny udział 

Turniej piłkarski z okazji Dnia 

patrona 
wewnątrzszkolny udział 

Gimnazjada – piłka siatkowa Powiat - SZS I miejsce dziewcząt 

Liga lekkoatletyczna Powiat - SZS 
II miejsce dziewczęta, 

IV miejsce chłopcy 

Gimnazjada – indywidualne 

mistrzostwa w lekkiej atletyce 
SZS 

II,VI miejsce – bieg na 300 m 

II miejsce – sztafeta 4x100m 

VI miejsce – pchnięcie kulą 

VII miejsce – bieg na 100 m 

chłopcy 

iI     Gimnazjada - Indywidualne biegi 

przełajowe 
SZS V, VII, XII miejsce chłopcy 

Sz Sztafetowe biegi przełajowe SZS IV miejsce chłopcy 

Pi Piłka nożna halowa SZS IV miejsce chłopcy 

Piłka ręczna SZS VI miejsce chłopcy 

 

2. DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI (jakie podejmuje 

placówka, jakie zamierza podjąć) 

 

2.1 Szkoła Podstawowa  Niwiska 

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

Buczyna” angażując rodziców, opiekunów 

 biwaki, wycieczki krajoznawczo – turystyczne z udziałem leśniczego, grupy 

wędrowne 

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

stroik 

 realizowanie programów prozdrowotnych np :  

 „Nie pal przy mnie proszę”, 

 „Zdrowy uśmiech”, 

 „Cukrzyca – możesz pomóc”, 

 „Klub Bezpiecznego Puchatka”  

 ,,Radosny uśmiech. Radosna przyszłość.”, 

 ,,Między nami dziewczynkami” 

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

 działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa (tworzenie procedur 

związanych z bezpieczeństwem – przedstawianie rodzicom, nauczycielom, uczniom 

 wieczornice patriotyczne 

 opieka nad grobem nieznanego żołnierza i zaniedbanymi grobami na parafialnym 

cmentarzu 

 rozprowadzanie świeczek, kartek wśród mieszkańców 
 

 

2.2 Szkoła Podstawowa  Hucina 
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 organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Strażaka, 

Dzień Rodziny 

 udział w Sołtysiadzie jako reprezentacja Sołectwa 

 Noc Profilaktyki 
 

2.3 Szkoła Podstawowa  Przyłęk 

 Organizacja imprez środowiskowych (zabawa choinkowa, Dzień KEN, Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Matki, sołtysiada, Dzień Dziecka) 

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

 Realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń” 

 Realizacja programu edukacyjnego „Zawsze razem” 
2.4 Szkoła Podstawowa  Kosowy 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie SP w Kosowach brali udział w akcji : 
 sprzątania najbliższej okolicy z okazji 11 maja- Dnia bez śmiecenia; 
  „Noc Profilaktyki” w SP w Hucisku, podczas której uczniowie  prezentowali piosenki i 

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

 zbierania nakrętek PET oraz zużytych baterii; 
 zbierania zabawek dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego im. Jana 

Pawła II w Kolbuszowej. 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie SP w Kosowach dalszym ciągu będą brali 
udział w powyższych akcjach oraz innych, które będą wynikiem bieżących potrzeb 
środowiska. 

 

2.5 Szkoła Podstawowa  Siedlanka 

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

 
2.6 Szkoła Podstawowa  Hucisko 

 Współpraca z sołectwami w przygotowaniu programu do IX Turnieju Sołectw Gminy 

Niwiska 

 Organizacja imprez szkolnych – integracja mieszkańców poszczególnych 

miejscowości. 

 

2.7 Szkoła Podstawowa  w Trześni  

 dodatkowe zajęcia edukacyjne z uczniami 

 uroczystości okolicznościowe o charakterze patriotycznym, 

 uroczystości kulturalne, 

 imprezy sportowo-rekreacyjne 

 

2.8 Gimnazjum Publiczne w Niwiskach   
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Młodzież uczęszczająca do Gimnazjum Publicznego w Niwiskach aktywnie włącza się 

 w działania na rzecz społeczności lokalnej, przygotowując akademie okolicznościowe 

np. rocznica odzyskania niepodległości, 3 – Maja, ,Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i 

Ojca, Dzień Patrona. Ponadto uczniowie pod opieką nauczycieli realizowali w roku 

szkolnym 2015/16 projekt „Czas na zdrowie” połączony z degustacja zdrowej żywności 

dla rodziców. 
 

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

KTÓRE NIE SĄ POTWIERDZONE W INNYCH SZKOŁACH NA TERENIE 

GMINY 

 

3.1 Szkoła Podstawowa  Niwiska 

 Dzień pieczonego ziemniaka 

 Konkurs wielkanocny 

 Kiermasze dzieci, rodziców w celu pozyskania środków na cele szkolne lub akcje 

charytatywne 

 Współpraca z ZHP, ZHR z innych miejscowości 

 Współpraca z PSP  
 

3.2 Szkoła Podstawowa  Hucina 

 organizacja wraz z Niepublicznym Przedszkolem "Kraina Radości" Olimpiady 

Przedszkolaka 

  akcja "Podziel się prezentem" - zbiórka zabawek dla oddziału dziecięcego w Szpitalu 

Powiatowym im. Jana Pawła II w Kolbuszowej 
 

3.3 Szkoła Podstawowa  Przyłęk 

 Udział szkoły w programie edukacyjnym „Zbieraj baterie”. Szkoła Podstawowa w 

Przyłęku  otrzymała wyróżnienie w dwóch kategoriach: największa ilość zebranych 

baterii oraz ilość zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia. 

 Zbiórka plastikowych nakrętek dla Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci. 

 Udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – pozyskanie 5 tys. zł 

na zakup książek do biblioteki szkolnej. 

 Organizacja Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi: z przedstawicielami Klubu Historycznego Prawda i 

Pamięć, z leśniczym z Nadleśnictwa Tuszyma,  

 Bezpłatna wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla uczniów do Leżajska, Jarosławia i 

Przeworska 

 Taneczne występy uczniów w Szkółce Muzycznej Pozytywka w Mielcu. 
 

3.4 Szkoła Podstawowa  Kosowy 

Rok szkolny 2015/2016  w SP w Kosowach był rokiem cyklicznych wyjazdów, tj.: 

 Lekcje edukacyjne w terenie: 

 ścieżki przyrodnicze w Świerczowie, Tuszymie, Wilczej Woli; 

 Skansen w Kolbuszowej; 

 fabryka baniek w Rzeszowie. 

 Wycieczki turystyczno- krajoznawcze: 

 Lotnisko w Jasionce; 

 Kopalnia soli w Bochni; 
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 Kraków. 

 Wyjazdy kulturalno- rekreacyjne: 

 kino 6 D, Kinder Planet, Kręgielnia w Rzeszowie. 

 

3.5 Szkoła Podstawowa  Siedlanka 

a) Udział uczniów w corocznym Festiwalu Teatrów w Trzęsówce. 

b) Wykonywanie przedstawień teatralnych dla przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego 

w Siedlance. 

c) Udział uczniów wszystkich klas w cotygodniowych lekcjach bibliotecznych w 

Publicznej Bibliotece w Siedlance – współpraca. 

d) Udział uczniów w cyklicznych spotkaniach w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 

(spotkania historyczne lekcje biblioteczne) – współpraca. 

e) Wykonywanie prac plastycznych w Bibliotece Pedagogicznej w Kolbuszowej – 

współpraca. 

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

współpraca. 

g) Zajęcia muzealne w Muzeum Sztuki Ludowej – Skansen w Kolbuszowej. 

h) Coroczne wyjazdy – wycieczki rowerowe z udziałem rodziców – trasami ścieżek 

edukacyjnych. 

i) Organizowanie międzyszkolnych konkursów : 

 Ortograficzny klas III. 

 Przyrodniczy klas III – „Miłośników przyrody”. 

 Konkursy czytelnicze szkolne. 

 Konkursy szkolne : dziwadeł. 
 

3.6 Szkoła Podstawowa  Hucisko 

 Współpraca w organizacji i przeprowadzeniu IV Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki  

w Gminie Niwiska 

 Zbiórka nakrętek – pomoc niepełnosprawnym dzieciom z naszego regionu 

3.7 Szkoła Podstawowa w Trześni  

 turniej sportowo-rodzinny : „Gryfiada” 
 gminny konkurs kolęd i pastorałek, 

 

3.8 Gimnazjum Publiczne w Niwiskach  

W roku szkolnym 2015/16 w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w Programie Youngster współfinansowanym przez Fundację 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Celem programu jest wsparcie nauki 
języka angielskiego dla młodzieży  szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez 
prowadzenia dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. W 
programie tym wzięło udział 13 uczniów klas III, którzy mieli dodatkowo 3 lekcje języka 
angielskiego w tygodniu od września do czerwca. Grupa zrealizowała 90 godzin lekcyjnych 
tych zajęć. 
Innym działaniem podejmowanym przez szkołę była działalność drugi sezon ligowy 
drużyny Kadetek przy UKS Niwa Niwiska skupiającej 12 zawodniczek. Zespół brał udział  
w rozgrywkach  w piłkę siatkową w gronie 22 zespołów z Podkarpacia. Zawodniczki 
skupione w tym zespole wzięły również udział w obozie treningowym organizowanym 
przez opiekunkę drużyny i innego nauczyciela w okresie wakacji we Frysztaku. 
 Przy UKS Niwa Niwiska istniał również zespół 11 młodych siatkarek kl. IV – VI  z 
Gminy Niwiska, które trenując raz w tygodniu przygotowywały się do tego, aby w 
przyszłości zasilić drużynę młodziczek. 
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  W gimnazjum działa również Szklone Koło Caritas, które podejmowało różne 
działania charytatywne mające na celu pozyskiwanie środków na pomoc osobom 
potrzebującym. 
 Przy gimnazjum działa prężnie 13 DSH im. M. Orłowicza, która podejmuje szereg 
działań na terenie gminy i powiatu kolbuszowskiego. Wśród wielu akcji możemy wymienić 
: włączenie się w obchody Dnia Papieskiego pt. „Kolbuszowa wędruje z Janem Pawłem II”, 
warty honorowe na cmentarzu przy grobie Nieznanego Żołnierza, roznoszenie 
betlejemskiego światełka pokoju wśród mieszkańców gminy, rozprowadzanie kropielnic 
jubileuszowych z okazji 1050 rocznicy Chrztu  Polski itp. 
  Ponadto w okresie wakacji zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2 wnioski o przyznanie stypendium dla 
uczniów z projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/17” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, które pomyślnie zweryfikowano pod względem 
formalnym. 
 

4.  INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ POD 

POTRZEBY SZKOŁY 

 

4.1 Szkoła Podstawowa  Niwiska 

Brak danych  
 

4.2 Szkoła Podstawowa  Hucina 

Świetlica wiejska wspomaga istniejącą świetlice szkolną w organizowaniu uroczystości, 

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

4.3 Szkoła Podstawowa  Przyłęk 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie I etapu edukacyjnego korzystali z opieki świetlicowej 

prowadzonej w ramach świetlicy wiejskiej. Zajęcia odbywały się od 12:30 do 16:00. Z tej 

formy opieki korzystało 20 uczniów. 
 

4.4 Szkoła Podstawowa  Kosowy 

W kwietniu 2016 r. została utworzona świetlica wiejska w Kosowach. Zaproszeni goście, 
uczniowie, młodzież podczas Światowego Dnia Książki czytali fragmenty książek i brali udział 
w licznych konkursach. Z tej okazji, panie z lokalnego koła gospodyń wiejskich wspólnie z 
dziećmi upiekły ciastka. W maju świetlicę odwiedzili strażacy z OSP w Kosowach, którzy 
zaprezentowali sprzęt pożarniczy i opowiadali o swojej pracy.  
W czasie zajęć świetlicowych dzieci pracowały różnymi technikami, m. im.: decoupage, 
quillingu, origami. Zdobiły pudełka, słoiki, wykonywały biżuterię, laurki, kwiaty z bibuły na 
różne okoliczności, np. Dzień Matki i Ojca. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
kulinarne, na których wykonywane były batoniki, deserki i jabłkowe lizaki. W czerwcu odbyły 
się zajęcia fitness, a w okresie wakacyjnym dominowały gry i zabawy sportowe m.in.: 
siatkówka, tenis stołowy, szachy, hokej (dzieci) i inne.  Dzieci chętnie brały udział w grach 
planszowych i zespołowych. 
    Efekty pracy można zobaczyć na facebooku. 
 
 

4.5 Szkoła Podstawowa  Siedlanka 

Uczniowie korzystają ze świetlicy po zajęciach szkolnych. 
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4.6 Szkoła Podstawowa  Hucisko 

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

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

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

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

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

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

oraz rozwijać swoje zainteresowania. 

 

4.7  Szkoła Podstawowa w Trześni  

Prace edukacyjne z uczniami min. odrabianie prac domowych, zajęcia sportowe i artystyczne. 

 

XI. Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach  

 

1. Uwarunkowania organizacyjne w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Placówka l. dzieci 

l. etatów 

pedago 

gicznych 

l. etatów 

niepedagogicznych 

admin. obsługa 

1.  
Szkoła Muzyczna I 

st. w Niwiskach 

133 uczniów na 

dzień   

 31.12. 2015 r. 

16,31 1 1,5 

**Dane podane przez dyrektorów  

 

 967 084,10 zł : 133 uczniów = 7 271,31 zł 

 

2. Koszty utrzymania ucznia w roku 2015 

 

3. Uwarunkowania kadrowe - struktura zatrudnienia, doskonalenie i dokształcanie 

nauczycieli  

W roku szkolnym 2015/2016 zostało zatrudnionych 20 nauczycieli. Jeden nauczyciel 

posiada tytuł licencjata, a 19 wykształcenie wyższe magisterskie. Sześciu nauczycieli 

otrzymało umowę o pracę na czas określony (stażyści), a czternastu umowę o pracę na czas 

nieokreślony. 

 

4. WARSZTATY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI: 

 

 W dniu 01 września 2015 roku przeprowadzone zostało szkolenie okresowe BHP dla 

wszystkich pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Celem szkolenia była 

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie 

przeprowadził starszy inspektor BHP mgr Waldemar Guzior.  

 W dniach 21 – 22 września pani Anna Mucha i Dorota Wilk uczestniczyły w Regionalnym 

Seminarium i Warsztatach Fletowych pt. „Wybrane zagadnienia techniczne na podstawie 

przygotowanych utworów”.  Szkolenie miało miejsce w ZSM nr 1 w Rzeszowie, a 

prowadziła pani dr Urszula Janik z UMFC w Warszawie. 

 W dniu 25 września 2015 roku w naszej szkolne odbyły się Warsztaty Rytmiki prowadzone 

przez panią Urszulę Cebulę. Wzięły w nich udział nauczyciele rytmiki z całego 
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województwa podkarpackiego. 

 W dniach 4-5 listopada 2015 roku pani Katarzyna Bochenek-Meisner uczestniczyła w 

lekcjach mistrzowskich klasy wiolonczeli w ZSM nr 2 w Rzeszowie, które poprowadził pan 

dr Dominik Połoński (Akademia Muzyczna w Łodzi) 

 W dnia 5-8 listopada 2015 roku pan Krzysztof Warzocha uczestniczył w  I Sesji 

Naukowo-Artystycznej w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 

Lekcje mistrzowskie prowadzone były przez prof. Carles Trepat (Hiszpania) 

 W dniu 19 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyło się WDN, które poprowadził pan 

Kamil Nowak. Tematem szkolenia było „Psychologiczne aspekty motywowania uczniów 

do nauki”. 

 25 listopada 2015 roku pan Konrad Wiech uczestniczył w warsztatach klarnetowych w 

Łańcucie prowadzonych przez dr hab. Romualda Gołębiowskiego z UMFC w Warszawie. 

Pierwszym tematem był „Prawidłowy aparat gry na klarnecie, zadęcie, oddech postawa 

przy graniu, dobór odpowiedniego stroika, kształtowanie dźwięku oraz inne zagadnienia 

związane z pierwszym okresem nauki gry na klarnecie”. Drugim temat, który został 

poruszony były „Problemy interpretacyjne i techniczne w utworach literatury klarnetowej” 

 W dniu 27 listopada pani Dorota Wilk brała udział w formie doskonalenia zawodowego 

zorganizowanego przez CEA pt. „Psychologiczne pułapki oceniania”. Szkolenie miało 

miejsce w PSM I i II stopnia w Dębicy 

 Pan Kamil Pezda w dniach 1-3 grudnia 2015 brał udział w Międzynarodowej Sesji 

Naukowej pt. „Brzmienie emocji”, które odbyło się w Akademii Muzycznej w Krakowie. 

 Pani Anna Mucha w dniu 03 grudnia 2015 roku brała udział w formie doskonalenia 

zawodowego zorganizowanego przez CEA pt. „Technika Alexandra – od swobody 

postawy i ruchu do swobody wykonania artystycznego”. Szkolenie odbyło się w Szkole 

Muzycznej I stopnia w Błażowej. 

 W dniach 5-6 grudnia pani Jadwiga Basista-Janda brała udział  w Tanecznych Konstelacje 

– Warsztaty Polskich Układowych Tańców Tradycyjnych z Piotrem Zgorzelskim. Miejsce 

Warsztatów to Uniwersytet Rzeszowski.  

 W dniu 10 grudnia 2015 roku pan Wojciech Fryc brał udział w seminarium trąbkowym 

prowadzonym przez pana dr Tomasza Ślusarczyka w ramach Festiwalu Instrumentów 

Dętych Blaszanych w Kolbuszowej. 

 W dniu 11 stycznia 2015 roku pan Krzysztof Warzocha uczestniczył w Warsztatach 

Metodycznych w PSM I st. w Szczebrzeszynie. Warsztaty prowadzone były przez prof. 

Ryszarda Bałauszko (UMFC w Warszawie) 

 W dniu 16 marca 2016 roku przeprowadzone zostało szkolenie p. pożarowe dla Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 

 W dniu 11 lutego 2016 r. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kolbuszowej- Seminarium i 

warsztaty prowadzone przez dr Tomasza Ślusarczyka z AM w Bydgoszczy- udział 

nauczyciela Wojciecha Fryca 

 W dniu 16 marca 2016 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach- seminarium i warsztaty 

pt. „ Prawidłowy oddech i emisja dźwięku  jako podstawa kształtowania barwy i artykulacji 

w grze na instrumentach dętych” prowadzone przez dr Jakuba Urbańczyka z AM w 

Krakowie- udział nauczycieli Wojciecha Fryca, Marioli Nycek, Piotra Klocek, Anna 

Mucha, Dorota Wilk, Konrad Wiech 

 W dniu 7 kwietnia 2016 r. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kolbuszowej- Warsztaty 

Perkusyjne- udział nauczyciela Kamila Nowaka 

 14 kwietnia 2016 r. - WDN, które poprowadziła pani dr Joanna Brzęś pt. „Psychologiczne 

aspekty edukacji artystycznej” w której wzięli udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły. 

 19 kwietnia 2016 r. Szkoła Muzyczna w Głogowie Małopolskim - Warsztaty Perkusyjne- 
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udział nauczyciela Kamila Nowaka 

 28 kwietnia 2016 r.- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łańcucie - Seminarium i 

warsztaty metodyczne prowadzone przez dr.hab Zdzisława Stolarczyka z AM w Krakowie- 

udział nauczyciela Piotra Klocka i Kamila Pezdy 

 5 maja 2016 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej- warszaty metodyczne dla 

nauczycieli prowadzone przez Krzysztofa Wojtyniaka z Filharmonii Narodowej w 

Warszawie- udział nauczyciela Piotra Klocka. 

 11.05.2016 - prof. Wanda Palacz - Zajęcia Punktu Konsultacyjnego CEA w Zespole Szkół 

Muzycznych nr II im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie (p. Katarzyna Bochenek-Meisner) 

 19 i 20.04.2016 - mgr Ewa Maria Groblewska ZPSM nr 1 oraz PSM nr 4 w Warszawie 

(Katarzyna Bochenek-Meisner) 

 Warsztaty fletowe dla nauczycieli gry na flecie i instrumentach dętych „Prawidłowy aparat 

gry na flecie” pod przewodnictwem Pana Wiesława Suruło –AkademiaMuzyczna w 

Krakowie (Kolbuszowa, 2 lutego 2016 r.) – udział p. Anny Muchy i Doroty Wilk 

- Szkolenie CENSA „Psychologiczne pułapki oceniania w szkole muzycznej” 

(Mielec, 6 kwietnia 2016 r.) – udział p. Anny Muchy, Jadwigi Basisty-Jandy, Moniki Kusz, 

Bogusław Pawełczak. 

 Warsztaty fletowe dla nauczycieli gry na flecie prowadzone przez Panią Małgorzatę 

Drewnowską (Kolbuszowa, 9 maja 2016 r.) – udział p. Anny Muchy i Doroty Wilk 

Dodatkowo na naszej stronie internetowej w zakładce „Publikacje nauczycieli” umieszczone są 

prace pani Jadwigi Basisty-Jandy, pani Joanny Brzęś i pani Doroty Wilk. 

 

5. FESTIWALE, KONKURSY, PRZESŁUCHANA CEA (Centrum Edukacji 

Artystycznej) 

 

Nasi uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w Regionalnych Przesłuchaniach CEA 

Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Tarnobrzegu. Zespół w składzie: Martyna Augustyn, 

Marcelina Śpiewak i Katarzyna Wilk zostały przygotowane przez pana Bogusława 

Pawełczaka. Zespół saksofonowy uzyskał 18 punktów po pierwszym roku grania na 

instrumencie. Podkreślę fakt, iż przesłuchania były przeznaczone dla uczniów od klasy trzeciej 

cykl 4-letniego. Przesłuchania te uważam za duży sukces naszej szkoły, a gratulacje należą się 

uczennicom jak i panu Bogusławowi Pawełczakowi.  

W dniu 11 grudnia 2015 roku uczennice klasy trąbki wzięły udział w X Regionalnym Festiwalu 

Instrumentów Dętych Blaszanych w Kolbuszowej. 

 Julia Wiącek zajęła wyróżnienie I stopnia 

 Karolina Maciąg – wyróżnienie II stopnia.  

Uczennice zostały przygotowane przez pana Wojciecha Fryca, który otrzymał dyplom za 

wzorowe przygotowanie uczennic na X Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych w 

Kolbuszowej. 

 Natalia Głodek (flet) z klasy p. Anny Muchy – III miejsce w Regionalnym Festiwalu 

Młodych Flecistów w Kolbuszowej oraz Srebrny Laureat w I Konkursie Instrumentów 

Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Aleksandra Zasowska (flet) z klasy p. Doroty Wilk – III miejsce w Regionalnym Festiwalu 

Młodych Flecistów w Kolbuszowej oraz Srebrny Laureat w I Konkursie Instrumentów 

Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Wiktoria Gąsior (flet) z klasy p. Doroty Wilk  – III miejsce w Regionalnym Festiwalu 

Młodych Flecistów w Kolbuszowej oraz Srebrny Laureat w I Konkursie Instrumentów 

Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Julia Podgórska (puzon) z klasy p. Piotra Klocka – II miejsce w Makroregionalnym 

Konkursie Puzonistów, Tubistów i Euphonistów w Niwiskach oraz wyróżnienie w XV 
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Makroregionalnym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie 

 Oliwia Zuba (waltornia) z klasy p. Kamila Pezdy - wyróżnienie w XV Makroregionalnym 

Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie 

 Jakub Wesołowski (puzon) z klasy p. Piotra Klocka – II miejsce w Makroregionalnym 

Konkursie Puzonistów, Tubistów i Euphonistów w Niwiskach 

 Patrycja Gruszka (skrzypce) z klasy p. Magdaleny Gumieli-Fryc – III miejsce w 

Regionalnym Konkursie Skrzypcowym i Altówkowym w Głogowie Młp. 

 Eryk Wrażeń (perkusja) z klasy p. Kamila Nowaka – wyróżnienie w II Konkursie 

Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji Szkół Muzycznych I stopnia w Trzcianie 

k/Krakowa 

 Klara Harchut (fortepian) z klasy p. Justyny Fedus – wyróżnienie I stopnia w Konkursie 

Pianistycznym „Wiosenne spotkania muzyczne” w Kolbuszowej 

 Dawid Gruszka (saksofon) z klasy p. Michała Jakubusa – Złoty Laureat w I Podkarpackim 

Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Sylwia Strzępka (flet), Sylwia Opiela (flet) z klasy p. Anny Muchy – Srebrny Laureat w I 

Podkarpackim Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Kamil Wilk (saksofon), Franciszek Czachor (saksofon), Zuzanna Byczek (saksofon), 

Natalia Lubacz (saksofon) z klasy p. Michała Jakubusa – Srebrny Laureat w I 

Podkarpackim Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Alicja Antoń (klarnet) z klasy p. Konrada Wiecha – Srebrny Laureat w I Podkarpackim 

Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Aleksandra Zasowska (flet) z klasy p. Doroty Wilk – III miejsce w Regionalnym Festiwalu 

Młodych Flecistów w Kolbuszowej oraz Srebrny Laureat w I Konkursie Instrumentów 

Dętych Drewnianych w Kamieniu 

 Wiktoria Gąsior (flet) z klasy p. Doroty Wilk  – III miejsce w Regionalnym Festiwalu 

Młodych Flecistów w Kolbuszowej oraz Srebrny Laureat w I Konkursie Instrumentów 

Dętych Drewnianych w Kamieniu. 

 

6. I MAKROREGIONALNY KONKURS PUZONISTÓW, TUBISTÓW I 

EUPHONISTÓW W NIWISKACH 

 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem i wydarzeniem drugiego semestru była organizacja I 

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

szkole w dniach 16 i 17 marca 2016 r. W przygotowaniach oraz obsłudze logistycznej wzięli 

udział wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. 

Konkurs został zorganizowany przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Puzonistów i 

Tubistów oraz przy ogromnym wsparciu organu prowadzącego i Rady Rodziców. 

Honorowy Patronat objął Urząd Gminy w Niwiskach, a patronat medialny – tygodnik „Korso 

Kolbuszowskie”. 

 W Konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia z czterech 

województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. 

W ramach w/w Konkursu został zorganizowany koncert „Uczniowie i Mistrzowie” w którym 

wzięli udział jurorzy : Paweł Cieślak i Jakub Urbańczyk, dyplomant ZSM nr 2 w Rzeszowie- 

Marcin Bembenik oraz akompaniator Joanna Brzęś. Po koncercie odbyło się seminarium i 

warsztaty prowadzone przez dr Jakuba Urbańczyka z AM w Krakowie pt. „ Prawidłowy 

oddech i emisja dźwięku  jako podstawa kształtowania barwy i artykulacji w grze na 

instrumentach dętych”. 

Pomysłodawcą i realizatorem I Konkursu Puzonistów, Tubistów i Euphonistów jest pan Piotr 

Klocek, za co składam gratulację i wyrazy podziękowania. Życzę, aby ta impreza przybrała 

formę cykliczną jak i ogólnopolską! 
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7. KONCERTY I AUDYCJE 

 

a) KONCERTY: 

 W dniu 12 października 2015 roku  odbył się koncert połączony z otwarciem wernisażu 

pana Ryszarda Kubika, który namalował obrazy do naszej szkoły. Dzięki niemu każda sala 

jest w posiadaniu obrazu tematycznie związanego z danym przedmiotem czy 

instrumentem. 

 22 października 2015 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016  

połączona z otwarciem nowego budynku Szkoły. Nauczyciele jak i pracownicy Szkoły 

oprawiali mszę święta w kościele p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach, a w oficjalnym 

koncercie wzięli udział uczniowie jak i nauczyciele naszej Szkoły.  

 W dniu 24 listopada zespół saksofonowy zagrał koncert w PSM I i II stopnia w Mielcu 

 W dniu 30 listopada 2015 r. w Sali koncertowej naszej Szkoły odbył się popis klasy trąbki, 

puzonu i waltorni. Wzięli w nim udział uczniowie jak i nauczyciele tych klas 

instrumentalnych. 

 05 grudnia 2015 r. zespół saksofonowy pana Bogusława Pawełczaka wystąpił w koncercie 

w PSM I stopnia w Kolbuszowej 

 07 grudnia 2015 r. odbył się popis „Mikołajkowy”, a wzięli w nim udział uczniowie jak i 

nauczyciele z klas: saksofonu, fletu poprzecznego i fagotu. Gościnnie wystąpili uczniowie 

z PSM I i II stopnia z Mielca, jako zespół saksofonowy. Pomysłodawcą był pan Bogusław 

Pawełczak. Dodatkowo na tym koncercie został oficjalnie ogłoszony zakup fortepianu, o 

który tak bardzo zabiegała Szkoła i organ prowadzący. Udało się to dzięki konsekwencji 

pani Wójt  Elżbiety Wróbel. Serdeczne wyrazy podziękowania! 

 W dniu 10 grudnia 2015 roku odbyły się dwa popisy. Pierwszy klasy skrzypiec i gitary, a 

następnie klasy fortepianu i organów. Wzięli w tych popisach udział uczniowie jak i 

nauczyciele. 

 20 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie domu seniora „Senior Wigor” w 

Niwiskach. W koncercie kolęd wzięli udział uczniowie Szkoły Muzycznej (klasy fletu, 

akordeonu i puzonu). 

 21 grudnia 2015 roku odbył się koncert kolęd we współpracy z GOKiB w Niwiskach. W 

tym koncercie licznie wzięli udział uczniowie, nauczyciele jak i pracownicy naszej Szkoły. 

Po koncercie uczniowie jak i nauczyciele mieli spotkanie opłatkowe. 

 30 grudnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Niwiskach, nauczyciele jak i uczniowie Szkoły 

wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Rady Gminy. W naszym wykonaniu można było 

usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki polskie.   

Wystąpili uczniowie: Aleksandra Zasowska, Wiktoria Gąsior, Klaudia Ofiara, Artur 

Bańka, Julia Podgórska i Filip Podgórski. 

Nauczyciele: Mariola Nycek, Kamil Pezda, Wojciech Fryc i Tomasz Blicharz. 

 17 grudnia 2015 roku w Szkole Muzycznej odbył się Świąteczny Poranek dla wszystkich 

uczniów Szkoły Podstawowej z Niwisk. W tym poranku wzięli udział uczniowie jak i 

nauczyciele naszej Szkoły.   

 21 stycznia – Koncert Noworoczny z udziałem uczniów i nauczycieli 

 06 lutego – oprawa muzyczna rozstrzygnięcia Plebiscytu Sportowca Roku 2015. Plebiscyt 

zorganizowało „Korso Kolbuszowskie” 

 11 lutego – Koncert „Perkusja Klasycznie” 

 10 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet 

 16 marca – Koncert „Uczniowie i mistrzowie” w ramach I Makroregionalnego Konkursu 

Puzonistów, Tubistów i Euphonistów 
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 04 kwietnia – Spotkanie z Chopinem, w wykonaniu pani dr Joanny Brzęś 

 03 maja – Oprawa mszy świętej w parafii św. Mikołaja w Niwiskach 

 05 maja – Popis Instrumentów Dętych Drewnianych 

 09 maja – Popis muzyczny klas instrumentów dętych blaszanych i perkusji 

 15 maja – II Piknik Szkoły Muzycznej w Niwiskach  

 16 maja – Popis muzyczny klasy saksofonu i akordeonu 

 19 maja – Popis klasy fletu i organów 

 22 maja - Oprawa mszy świętej w parafii św. Mikołaja w Niwiskach (25-lecie kapłaństwa 

ks. Proboszcza Kazimierza Frankiewicza) 

 30 maja – Popis muzyczny klasy klarnetu, saksofonu i fagotu 

 02 czerwca – Mini Recital „Od klasyki do rozrywki” w wykonaniu uczniów PSM I i II 

stopnia z Mielca 

 09 czerwca – Popis muzyczny klasy skrzypiec, wiolonczeli i gitary 

 14 czerwca – Mini recital w wykonaniu p. Adriana Szczurka dla seniorów z domu 

„Senior-Wigor” w Niwiskach 

 20 czerwca – Koncert „Perkusja rozrywkowo” 

 23 czerwca – Koncert w ramach rozdania nagród Pani Wójt dla najlepszych uczniów 

 27 czerwca – Koncert naszych uczniów w Urzędzie Gminy w Dydni 

 

b) AUDYCJE MUZYCZNE 

 14 grudnia 2015 roku Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach wraz ze Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Lokalnych „Kuźnia”, zorganizowały audycję dla najmłodszych dzieci wraz z 

rodzicami. Audycja ta połączona była z elementami rytmiki, tańca i zabawy oraz 

prezentacją instrumentów muzycznych. Całość poprowadziła pani Jadwiga Basista-Janda. 

Audycja uzyskała duży rozgłos w powiecie kolbuszowskim. 

 21 kwietnia – Audycja Muzyczna dla najmłodszych dzieci przy współpracy 

Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „KUŹNIA” i Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach. 

Audycję poprowadziła p. Jadwiga Basista-Janda 

 21 kwietnia – Audycja wyjazdowa w wykonaniu naszych uczniów pt. „Siła w muzyce”. 

Szkoła Podstawowa: Kamionka, Ostrów, Ocieka, Dom Seniora „Senior-Wigor” w 

Niwiskach 

 27 kwietnia – Audycja wyjazdowa w wykonaniu naszych uczniów pt. „Siła w muzyce”. 

Szkoła Podstawowa: Hucina, Trzęsówka, Jagodnik 

 28 kwietnia - Audycja wyjazdowa w wykonaniu naszych uczniów pt. „Siła w muzyce”. 

Szkoła Podstawowa: Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Cmolas 

 

FILHARMONIA PODKARPACKA: 

 W dniu 21 września 2015 roku odbył się koncert kameralny znanej polskiej flecistki Urszuli 

Janik z UMFC z Warszawy. W tym koncercie wzięli udział uczniowie klas fletu wraz ze 

swoimi rodzicami. Pomysłodawczynią była pani Anna Mucha i Dorota Wilk, które 

towarzyszyły uczniom w tym koncercie.  

 

FILHARMONIA KRAKOWSKA im. Karola Szymanowskiego: 

 W dniu 07 czerwca 2016 roku, odbyła się wycieczka uczniów naszej szkoły  do Krakowa. 

Na początku mieli możliwość zwiedzenia Zamku Królewskiego na Wawelu, Krakowskiego 

Rynku, Kościoła Mariackiego, Akademii Muzycznej oraz Filharmonii Krakowskiej. W 

Akademii Muzycznej zwiedzili studio nagrań, bibliotekę, fonotekę oraz salę organów, w 

której wysłuchali mini recitalu skrzypcowo-organowego.  

W Filharmonii Krakowskiej wysłuchali następującego repertuaru: 
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P. Czajkowski – Polonez z opery Eugeniusz Oniegin 

Carl Maria von Weber – Zaproszenie do tańca op.65 

Leo Delibes – Mazurka i walc z baletu Coppelia 

Johann Strauss II – Carmen –Quadrille op.134 

Piotr Czajkowski – Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów 

 

W drugiej części koncertu zaprezentowano walce i mazuki Fryderyka Chopina do 

których zatańczył Balet Dworski Cracovia Danza. 

 

 

8. Nadzór pedagogiczny. 

 

a) HOSPITACJE I EWALUACJA: 

W tym roku szkolnym rozpoczęło staż na nauczyciela kontraktowego dwóch stażystów: 

mgr Konrad Wiech (klarnet) i mgr Kamil Nowak (perkusja).  

Pan Piotr Klocek kontynuuje drugi rok stażu na nauczyciela dyplomowanego, a pani 

Joanna Brzęś-Stachurska zakończy staż 31 maja na nauczyciela dyplomowanego. 

 

HOSPITACJE: 

 05. 11. 2015 r. - Konrad Wiech (klarnet), uczennica: Agnieszka Strzępka,  

 05. 11. 2015 r. - Kamil Nowak (perkusja), uczennica: Anita Wolan,  

 12. 11. 2015 r. - Monika Kusz (kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi), kl. I a c.4, 

 12. 11. 2015 r. - Jadwiga Basista-Janda (rytmika z elementami kształcenia słuchu), klasa II 

b c.6,   

 03. 12. 2015 r. - Mariola Nycek (zespół taneczno-wokalny),  

 07. 01. 2016 r. - Krzysztof Warzocha (gitara), uczennica: Emilia Ofiara,  

 04. 02. 2016r,  klasa waltorni, p. Kamil Pezda, uczeń Kamil Wolan 

 04. 02. 2016 r – klasa wiolonczeli p. Katarzyny Bochenek – Meisner, uczeń Kacper Saj 

 11. 02. 2016 r – klasa skrzypiec p. Magdaleny Gumieli-Fryc, uczennica Kamila Tetlak 

 03. 03. 2016 r – klasa saksofonu p. Michała Jakubusa, uczeń Michał Rydzy 

 21. 04. 2016 r – klasa fletu p. Anny Muchy, uczennica Kinga Wrażeń 

 21. 04. 2016 r – klasa trąbki p. Wojciecha Fryca, uczennica Zofia Kuca 

 21. 04. 2016 r – klasa organów p. Adriana Szczurka, uczennica 

 28. 04. 2016 r – klasa fagotu p. Janusza Kapiasa, uczeń Damian Chmielowiec 

 28. 04. 2016 r – klasa fortepianu p. Joanny Brzęś, uczeń Bartłomiej Wilk 

 02. 06 2016 r – klasa fortepianu p. Justyna Fedus, uczennica Julia Augustyn 

 02. 06. 2016 r – klasa puzonu p. Piotra Klocka, uczeń Adrian Gola       

 

Z moich wniosków pohospitacyjnych wynika, że nasi nauczyciele mają bardzo dobre 

relacje z uczniami co pozytywnie przekłada się na naukę gry. Wykorzystują na swoich lekcjach 

innowacje, korzystają z pomocy dydaktycznych , a przede wszystkim motywują ucznia dzięki 

swojemu zaangażowaniu poprzez grę na instrumencie, łączeniu dzieci w zespoły, częsty udział 

uczniów w koncertach, popisach i audycjach. Motywacja, jaką dają nauczyciele naszym 

uczniom to również występy samych nauczycieli.  

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

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

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

nauczycielem i w większości pracują systematycznie.  

 



GMINA NIWISKA 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

Strona 29 z 33 
 

b) EWALUACJA: 

„Baza sprzyja realizacji zadań artystycznych” 

– temat ewaluacji wewnętrznej na rok 2015/2016 

 

We wrześniu 2014 r. Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach stawiała swoje pierwsze 

kroki. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego 

i Zabytkowego Dworku Hupki. Wspaniały rozwój szkoły i duże zainteresowanie dzieci jak i 

rodziców sprawiły, że powiększenie bazy szkoły stało się niezbędne. W tym celu 11 marca 

2015 r. Gmina Niwiska przejęła od Skarbu Państwa budynek oficyny dworskiej, który został 

zaadoptowany na potrzeby Szkoły Muzycznej. W budynku przez wiele lat funkcjonował 

posterunek policji – zlikwidowany w październiku 2012 r. W ramach inwestycji do budynku 

została dobudowana klatka schodowa i został podniesiony dach, co pozwoliło na wykonanie 14 

pomieszczeń do zajęć indywidualnych na poddaszu, 2 sal do zajęć grupowych, świetlicy, szatni 

i 4 łazienek. Inwestycja kosztowała 567 398, 29 zł. Były to środki z budżetu gminy. 

Każda sala jest dostosowana akustyczne do danego instrumentu, a kropkę nad i w 

każdym pomieszczeniu oficyny postawił pan Ryszard Kubik, który namalował 24 obrazy o 

tematyce muzycznej. Dzięki temu nasza szkoła jest wyjątkowa i niepowtarzalna... 

W dniu 22 października 2015 roku, oficjalnie nowy budynek Szkoły Muzycznej został 

otwarty!!!  

Serdecznie dziękujemy wszystkim samorządowcom na czele z panią Wójt - Elżbietą 

Wróbel za wszelkie wsparcie i umiejętność dążenia do tak pięknego celu!!! 

 

c) INSTRUMENTARIUM: 

W roku szkolnym 2015/16 zostały zakupione następujące instrumenty muzyczne, 

wchodzące w skład projektu o zwiększenie subwencji na doposażenie i wyposażenie klas 

dydaktycznych: 

 

1) Gitara klasyczna Martinez MCG 88 S  

2) Gitara klasyczna Martinez 7/8 MCG 48 C SEN/630  

3) Gitara klasyczna Martinez ¾ MC 35 C JUN/580 Tolido Satin  

4) Gitara klasyczna Martinez 4/4 MC 20 S Tolido  

5) Trąbka Yamaha YTR-4335G II –    2 szt.  

6) Trąbka kieszonkowa MTP T203 PT –   2 szt. 

7) Skrzypce Hora ¼ V100 –     4 szt. 

8) Skrzypce Hora ½ V100 –     2 szt. 

9) Skrzypce Hora ¾ V100 –     2 szt. 

10) Puzon Jupiter JSL 232 (L) 

11) Puzon plastikowy Tromba Trombone  

12) Wiolonczela Tonareli No.100 –    5 szt. 

13) Saksofon altowy Trevor James 3722 G –   5 szt. 

14) Klarnet Yamaha YCL-255 N –    3 szt. 

15) Flet poprzeczny Yamaha YFL-211 

16) Waltornia John Packer JP-161 –    2 szt. 

17) Dzwonki MAPEX MXMPK32PC  

18) Trójkąt Stagg TR18 –     7 szt. 

19) Klawesy Rohema –      6 kpl. 

20) Grzechotka Stagg MRW-16 –    6 kpl 

21) Bębenek Stagg SHD – 1008 –    4 kpl. 

22) Tamburyno Stagg TAB-1 BK –    3 szt. 

23) Dzwonki z dużymi sztabkami dzwonki na tubach -  1 szt. 
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24) Pulpit Warwick –      20 szt. 

25) Akordeon Welthmaister „80” Meteor  1 szt.  

26) Akordeon Welthmaister „80”Amigo   1 szt. 

27) - Dzwonki na tubach – zestaw 13 tonowy 

28) - Bum Bum rurki, zestaw diatoniczny 

29) - Dzwonki z rączką 

30) - Dzwonki/cymbałki chromatyczne 27 tonowe 

31) - Bębenek 10” STAGG 

32) - Talerzyki śr. 150 mm       3 sztuki 

33) - Kaskaniety STAGG     3 sztuki 

34) - Trójkąt STAGG      3 sztuki 

35) - Bębenek 8” STAGG     4 sztuki 

36) - Klawesy STAGG      7 sztuk 

37) - Piłeczka ze wstążkami     9 sztuk 

38) - Worki gimnastyczne     15 sztuk 

39) - Wstążka gimnastyczna kolorowa    15 sztuk 

40) - Zestaw perkusyjny „Odery” 

 

W grudniu 2015 pani Wójt - Elżbieta Wróbel poinformowała Szkołę Muzyczną, że 

otrzymaliśmy dodatkowe fundusze na zakup nowego fortepianu. I tym sposobem nasza Szkoła 

zakupiła swój pierwszy – nowy fortepian firmy Samic. Nie da się ukryć, że organ prowadzący 

bardzo zabiega o rozwój naszej Szkoły, czego dowodem jest nowa baza szkoły i tak liczne 

instrumentarium. 

Dodatkowo pod koniec grudnia zostały zakupione nuty (40 sztuk) przeznaczone na różne 

instrumenty muzyczne, jako środki dydaktyczne oraz podnóżek do fortepianu z dwoma 

pedałami dla najmłodszych pianistów. 

Z dodatkowych środków dydaktycznych szkoła wzbogaciła się o: 

 20 pulpitów,   

 tablicę interaktywną 

 projektor 

 telewizor 

 głośniki do tablicy interaktywnej 

 platformy balansujące 

 krzesła, stoliki, biurka, szafki, krzesła tapicerowane 

 2 tablice suchościeralne białe z nadrukiem pięciolinii 

 tablica korkowa z aluminiową ramą 

 zestaw wypoczynkowy do świetlicy 

 dyktafon 

 urządzenie wielofunkcyjne 

 radioodtwarzacz CD (3 sztuki) 

Tą dużą ilością instrumentarium oraz pomocy dydaktycznych potwierdzam fakt rozwoju bazy 

szkolnej na potrzeby naszych uczniów. 

 

 

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

prawidłowym zachowaniem słuchacza podczas koncertów”. 

 

Podczas koncertów w naszej szkole, zauważyłam dużą poprawę w zachowaniu 

publiczności jak i naszych uczniów.  W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się spotkania 
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dyrektora z rodzicami jak i samymi uczniami naszej Szkoły. Poruszony został problem 

zachowania podczas występów. Szczególną uwagę zwróciłam na wzajemny szacunek, którego 

niestety brakuje w takich chwilach. Sądzę, że z koncertu na koncert będzie co raz lepiej, a my 

jako kadra pedagogiczna będziemy nadal pielęgnować pozytywne postawy. Wiem, że poprzez 

tłumaczenie, grze na emocjach wspólnie nauczymy i wypielęgnujemy właściwe zachowanie. 

Naszą publiczność musimy nauczyć „słuchania” nie tylko swojego dziecka, ale i innych 

wykonawców. 

 

Wspólnie z Radą Pedagogiczną stworzyliśmy „Dekalog Młodego Melomana”, który 

brzmi następująco: 

 

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

meloman doskonały.  

 Dlatego na co dzień i od święta, wszystkie zasady dobrze pamięta.  
♪ Cisza i spokój to coś wspaniałego, a na koncercie coś bardzo ważnego.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PROGRAMY OPERACYJNE MKiDN 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach zrealizowała w 2015 roku przy współudziale środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego ”Rozwój 

Infrastruktura Kultury/ Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego” projekt pod nazwą: 

  

„Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach” 

 W ramach realizacji dokonano zakupu następującego sprzętu: 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

Wartość projektu – 51 895,00 zł 

 

PROGRAMY OPERACYJNE MKiDN 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach zrealizowała do 31 sierpnia 2016 roku realizowała 

przy współudziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

”Rozwój Infrastruktura Kultury/ Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego” projekt pod 

nazwą: 

Lp. Nazwa instrumentu stan cena 

1. Organy kościelne, model TONUS III MAN nowy 19 049,40 zł 

2. Pianino YAMAHA B1 PE nowy 12 000,00 zł 

3. Akordeon Hohner Bravo nowy 4 000,00 zł 

4. Pianino Hoffman WIEN używany 5 000,00 zł 

5. Pianino Broderna używany 5 000,00 zł 

6. Fagot Monning używany 8 450,60 zł 

7. Fagot Huller używany 6 000,00 zł 
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„Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach”  

W ramach realizacji dokonano zakupu następującego sprzętu: 

Lp. Instrument Symbol Ilość Cena 

jednostkowa 

Łączna 

wartość 

1 Wibrafon YAMAHA YV-2700 

Vibraphone 

1 21 900 21 900 

2 Pianino YAMAHA B-1PE 1 11 500 11 500 

3 Zestaw talerzy Sabian XSR 1 2 165 2 165 

4 Flet poprzeczny Tomasi (zamknięte klapy, E 

mechanika, wysunięte G) 

2 1 749 3 498 

5 Saksofon 

tenorowy 

YAMAHA YTS-280 1 5 299 5 299 

6 Pianino cyfrowe  YAMAHA P-115 

 

1 2 462 2 462 

7 Skrzypce 

manufakturowe 

Skrzypce manufakturowe – ½ 3 1 600 4 800 

8 Skrzypce 

manufakturowe 

Skrzypce manufakturowe – ¾ 2 2 300 4 600 

9 Skrzypce 

manufakturowe 

Skrzypce manufakturowe – ¼ 2 1 300 2 600 

SUMA: 58 824 zł 

 

 Od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza Szkoła otrzymała dofinansowania 

50 000 zł za które serdecznie dziękujemy! 

Wkład własny to 8 824 zł 

 

d) STRONA INTERNETOWA: 

 

www.szkolamuzyczna.niwiska.pl oraz  facebook 

 

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

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

wejść na stronę jest ponad 44 794. Pan Kamil Pezda dba o aktualizowanie dodatkowo naszej 

strony na Facebook’u. Dużym zainteresowaniem cieszy się galeria, kadra pedagogiczna jak i 

programy nauczania. Pan Adrian Szczurek zajmuje się BIP-em. Prowadzeniem strony 

internetowej Szkoły zajmuje się dyrektor. 

Wszystkim pracownikom, którzy pracują nad bardzo dobrym wizerunkiem Szkoły 

bardzo serdecznie dziękuję! 

Dziękuję również za wszystkie komentarze oraz polubienie naszej szkoły na 

Facebook’u    

 

e) WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI MEDIAMI: 

 

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół o której tak dużo pisze prasa „Korso 

Kolbuszowskie”. Cieszy mnie fakt, że tygodnik ten wspiera nas w naszych pomysłach, 

dążeniach do celu i kibicuje nam przy każdej okazji. Nie ukrywam, że dzięki tej znakomitej 

współpracy, szkoła zyskuje pozytywną reklamę w powiecie kolbuszowskim. Dodatkowo nasza 

Szkoła jest przez „Korso Kolbuszowskie” proszona o oprawę ważnych imprez 

środowiskowych tj. Finał Plebiscytu „Sportowiec roku” czy rozstrzygnięcie konkursu  

http://www.szkolamuzyczna.niwiska.pl/
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„Człowieka roku”. 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z: 

 Urzędem Gminy w Niwiskach 

 parafią p.w. św. Mikołaja w Niwiskach 

 Domem seniora „Senior-Wigor” w Niwiskach 

 Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Niwiskach 

 PSM I i II stopnia w Mielcu 

 SM I stopnia w Dydni 

 PSM I stopnia w Kolbuszowej 

 Urząd Gminy w Dydni 

 Przedszkolami i Szkołami w Gminie Niwiska 

 Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Kuźnia” z Kolbuszowej 

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

 Polskim Stowarzyszeniem Puzonistów i Tubistów 

 Akademią Muzyczną w Krakowie 

 Akademią Muzyczną w Katowicach 

 Akademią Muzyczną w Warszawie 

 Tygodnikiem „Korso Kolbuszowskie” 

 

9. PODZIĘKOWANIA: 

 

Słowa podziękowania składam przede wszystkim nauczycielom, którzy swoim 

zaangażowaniem, nowymi pomysłami i niesamowitą aktywnością wspierają naszą szkołę. 

Cieszę się, że nasza Szkoła widziana jest przez pryzmat przyjaznej atmosfery w pracy, 

czynnego zaangażowania w życie szkoły, ogromnego postępu w promocję szkoły, chętnych do 

pomocy rodziców i uczniów. 

 

 Trudno nie skierować słów podziękowania naszym samorządowcom na czele z panią 

Wójt Elżbietą Wróbel i przewodniczącym Rady Gminy Robertem Rogiem, którzy wspierają 

Szkołę Muzyczną swoim działaniem i chęcią rozwoju młodych talentów. 

 

 Za tak bogaty cały rok szkolny 2015/2016 wszystkim pracownikom pedagogicznym i 

niepedagogicznym bardzo serdecznie dziękuję. 


