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Placówki oświatowe  w Gminie Niwiska 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska: 

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

2. Szkoła Podstawowa w Przyłęku, 

3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach,  

4. Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlance,  

5. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko  w Trześni, 

6. Szkoła Podstawowa im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku, 

7. Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach. 

Dla których organem prowadzącym są inne podmioty: 

1. Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie, 

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

- Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości w Hucinie. 

2. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska; 

  - Żłobek „Chatka Puchatka” w Siedlance, 

             - Punkt Przedszkolny „Kolorowe Kredki” w Niwiskach,  

 - Punkt Przedszkolny „Domowe Przedszkole” w Przyłęku, 

 - Punkt Przedszkolny „Elemelek” w Trześni,  

 - Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Kosowach, 

 - Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk” w Siedlance. 
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I. Stan organizacyjny szkół podstawowych w gminie Niwiska 

 

Uczniowie, liczba oddziałów  – dane wg SIO  na dzień 30.09.2022 r. 

 

Szkoła Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Królowej 

Jadwigi w 

Niwiskach 

8 110 13 18 13 18 8 13 9 18 

Szkoła Podstawowa 

w Przyłęku 
5 69 6 9 9 10 7 9 8 11 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki 

w Kosowach 

3 18 2 2 3 - 6 - 5 - 

Szkoła Podstawowa 

im. bł. Karoliny 

Kózkówny 

w Siedlance 

8 101 16 6 16 16 15 10 9 13 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Jana Bosko  

w Trześni 

5 63 9 9 11 4 6 10 6 8 

Szkoła Podstawowa 

im.  Kardynała 

Stefana 

Wyszyńskiego 

w Hucisku 

4 27 2 3 6 2 3 0 6 5 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Jana Pawła 

II w Hucinie 

7 51 7 9 5 8 7 9 0 6 

ŁĄCZNIE 40 439 55 56 63 58 52 51 43 61 

Szkoła Muzyczna  I 

st. w Niwiskach 

 

22 185 52 42 33 31 14 13 - - 
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II. Stan organizacyjny oddziałów przedszkolnych w szkołach w gminie 

Niwiska 

 

Uczniowie, przedszkolaki – dane wg SIO  na dzień 30.09.2022 r. 

 

Szkoła 4/5/6 latki Łączna liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi                         

w Niwiskach 

0/9/13 22 

Szkoła Podstawowa  w Przyłęku 
0/0/12 12 

Szkoła Podstawowa im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki                     

w Kosowach 

0/1/5 6 

Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny w Siedlance 
0/8/9 17 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 

Bosko w Trześni 
0/4/7 11 

Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

3/4/0 7 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 

Pawła II w Hucinie 
0/10/7 17 

ŁĄCZNIE 92 

 

 

 III. Nauczyciele  zatrudnieni w placówkach oświatowych – dane wg SIO 

oraz arkuszy organizacyjnych   na dzień  30.09.2022 r.  

 

Nazwa szkoły Nauczyciele zatrudnieni  

w pełnym wymiarze z godzinami 

ponadwymiarowymi  

Nauczyciele zatrudnieni   

w niepełnym wymiarze 
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Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi                         

w Niwiskach 
- 1 2 6 - 2 2 11 
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Szkoła Podstawowa  w Przyłęku 
- - 1 6 - 3 1 12 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki  w Kosowach 
- 1 1 2 1 - 2 7 

Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny 

Kózkówny  w Siedlance 
- - 1 4 - 1 4 13 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko  

w Trześni 
- - 3 3 2 - 1 10 

Szkoła Podstawowa im.  Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku  
- - - 2 - 6 3 8 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II 

w Hucinie 
1 0 2 0 3 3 7 7 

Szkoła Muzyczna  I st. w Niwiskach 

 
- 1 6 6 1 4 6 5 

 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Zmiany prawa oświatowego, ramowych planów nauczania, zmiany podstawy programowej są 

podstawą do systematycznego i ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli. Środki finansowe na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wyodrębnia się w planach finansowych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę 

Niwiska na rok kalendarzowy.  

Podejmowane formy kształcenia przez nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 to np.:   

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi  w Niwiskach 

 

• studia podyplomowe: 

- studia podyplomowe z wos (1 nauczyciel), 

- studia podyplomowe edukacji dla bezpieczeństwa (1 nauczyciel), 

• kursy kwalifikacyjne i doskonalące:  

- Praca z tekstem źródłowym, 

- Edukacja na czasie. Uczeń. Komunikacja z uczniami, 

- Podstawy obsługi tablic i monitorów interaktywnych, 

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 

- Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego w ramach projektu „Aktywny powrót do 
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szkoły”, 

- „Trudne czasy tworzą silnych ludzi”, 

- „Edukacja na czasie. Uczeń w wymiarze 2 godzin dydaktycznych: Wielokulturowość 

w  polskiej szkole, praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym”, 

- Niestraszny lęk i strach” jak być wsparciem dla ucznia z zaburzeniami lękowymi, 

- „Palcami, widelcem, pałeczkami” na tropie smaków świata. 

• konferencje metodyczne i seminaria, m.in. : 

- (Nie)grzeczne zachowania: praktyczne rady na chaosik w grupie, 

- School is back, back to school konferencja metodyczna z warsztatami, 

- „Egzaminacyjne przygotowania w oparciu o ideę trzech R (a może nawet czterech)”, 

- „Powtórki last minute – 10 skutecznych pomysłów na utrwalenie wiedzy”, 

- „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce”, 

- „Dyslektyk w świecie online”. 

• warsztaty metodyczne, m.in:  

- Z łąk i pól Żołynia – warsztaty akwarelowe, 

- Sen nocy letniej – Dziedziny Sztuki uzupełniają się wzajemnie, 

- Ozdoby świąteczne – dobre praktyki na lekcjach plastyki, 

- „Lekcja Enter”, 

- „Sposoby na zaktywizowanie uczniów w klasie podczas lekcji zdalnych w edukacji 

wczesnoszkolnej”, 

- „Praktyczna pomoc dla nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku:  

 

 studia podyplomowe:  

- Nauczanie wiedzy o społeczeństwie.  

 konferencje metodyczne i seminaria, m.in. : 

- Konferencje organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie 

 warsztaty metodyczne, m.in:  

- To już wiem (Lepsza Szkoła), 

- Lupa 1.Ogólnopolski test diagnostyczny pierwszoklasistów. (Lepsza Szkoła), 

- Przemoc w szkole – przyczyny, diagnozowanie, działanie (Edukado), 
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- Profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży (Famiga), 

- Przy kawie o Lokomotywie (GWO), 

- Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole (Edukapol), 

- Pierwsza diagnoza dziecka. Jak rozpoznać niepokojące sygnały w rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. (Famiga), 

- Adaptacja dziecka do placówki edukacyjnej (Edukapol), 

- Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa (Nowa Era), 

- Vadamecum administratora danych osobowych (Format). 

 szkolenia rad pedagogicznych, m.in.: 

- Umiejętność korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia, 

- Obsługa pracowni językowej  (Mentor). 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach 

 

• studia podyplomowe:  

- Jeden z nauczycieli ukończył studia z administracji publicznej (studia magisterskie). 

• szkolenia rad pedagogicznych, m.in.: 

- w ramach Aktywnej tablicy szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej, 

- cyberprzemoc jako element agresji rówieśniczej. 

- współpraca z rodzicami, również w kontekście pracy zdalnej, 

- szkolenie w ramach dziennika Librus, 

- szkolenie z obsługi robotów, drukarki 3D w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

 

Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlance 

 

• studia podyplomowe: 

- „Nauczanie WOS-u”, 

- „ Nauczanie geografii i przyrody”. 

• konferencje metodyczne i seminaria, m.in.: 

- „Nowy arkusz do badania gotowości szkolnej dziecka”, 

- „Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym”, 

- „Jak literatura dziecięca rozwija myślenie u dzieci?”, 

- „Innowacje pedagogiczne w placówce”, 

- „Emocje w procesie edukacji", 
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- „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych”, 

- „Jak rozwijać kompetencje społeczne w projekcie?”, 

- „Testowanie w DESING THINHING, czyli jak uczyć się na błędach”, 

- „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, 

- „ Praca z uczniem zdolnym”, 

- „Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli”, 

- „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela”, 

- „Prawo oświatowe”. 

• warsztaty metodyczne, m.in:  

- „Matematyka na wesoło”, 

- „Lekcje z komputerem- matematyka”. 

• szkolenia rad pedagogicznych, m.in.: 

- „ Lekcja: Enter!”- 40 godzin dydaktycznych. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko  w Trześni 

 

• warsztaty metodyczne, m.in: szkolenia z eksploatacji i obsługi dziennika elektronicznego dla 

nauczycieli i administratorów dziennika (2 szkolenia) wszyscy nauczyciele. 

• szkolenia rad pedagogicznych, m.in.: szkolenia dla nauczycieli organizowane przez portal 

SZKOLNASTRONA (2-6 szkole) wszyscy nauczyciele. 

 

  

Szkoła Podstawowa im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 

• studia podyplomowe:  

- nauczanie geografii i przyrody – 1 nauczyciel. 

• kursy kwalifikacyjne i doskonalące:  

- dobre relacje i owocna współpraca z rodzicami,  

- metody rozwiązywania konfliktów w szkole. 

• konferencje metodyczne i seminaria, m.in.:  

- Good start with 3Es - English, Energy and Exercise, DIGI 4.0 czyli gotowi na naukę 

stacjonarną i zdalną,  

- Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2021 r., 
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- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, 

- Piosenka jest dobra na wszystko,  

- Rodzic roszczeniowy czy świadomy? 

- ZaPROJEKTowani na relacje, 

-  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.  

• warsztaty metodyczne, m.in:  

- Aktywny powrót do szkoły (szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej),  

- Kreatywne na Dzień Babci i Dziadka, 

- Multimedialne inspiracje nawiązujące do zimowych igrzysk olimpĳskich,  

- Lekcje online z Canvą. 

• szkolenia rad pedagogicznych, m.in.: 

- Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym,  

- Zasady korzystania przez uczniów cudzoziemskich z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,  

-Egzamin ósmoklasisty 2022. 

 

Szkoła Podstawowa im.  Św. Jana Pawła II w Hucinie: 

 

• konferencje metodyczne i seminaria, m.in. : 

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, 

- Ocenianie pracy uczniów na lekcjach muzyki w klasach starszych i w szkole 

ponadpodstawowej, 

- Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej, 

- Skuteczna komunikacja z dzieckiem, 

- Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, 

organizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet. 

• warsztaty metodyczne, m.in:  

- Podstawy prawne tworzenia programów autorskich, 

- Plastykoterapia. Artystyczny czas z dziećmi. 

• szkolenia rad pedagogicznych, m.in.: 

- Szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego „librus”, 

- Szkolenie z obsługi platformy meet, 

- Wirtualny dysk Google w pracy zdalnej i stacjonarnej. 
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Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach:  

 

Piotr Klocek: 

-28.09.2021- PSM Łańcut - seminarium puzonowe - prowadzący prof. Zdzisław Stolarczyk 

-21.10.2021- PSM Kańczuga -seminarium puzonowe - prowadzący mgr Krzysztof Wojtyniak 

(Filharmonia Narodowa) 

-29.10. 2021 – ZPSM w Dębicy – seminarium metodyczne dla nauczycieli klas instrumentów 

dętych blaszanych – prowadzący mgr Seweryn Wróbel (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej 

Górze) 

-15.03.2022 - webinarium „Skąd się biorą wady postawy u muzyków”- prowadzący mgr Michał 

Preinl   

-16.03.2022 - webinarium „Radość z muzyki- jak oswoić się z tremą”- prowadząca dr Maria  

Chełkowska-Zacharewicz 

 

Kamil Pezda: 

-13.10.2021-Niwiska- organizacja i uczestnictwo w Warsztatach Waltorniowych pt. „Główne 

aspekty samodzielnej pracy ucznia w procesie indywidualnego ćwiczenia w domu”. Wykład 

poprowadził dr Tomasz Bińkowski z UMFC w Warszawie 

-09.11.2021 - Radomyśl Wielki - Warsztaty Instrumentów Dętych Blaszanych - Temat: 

„Metodyka pracy pedagoga w początkowym etapie nauczania gry na instrumentach dętych 

blaszanych”. Warsztaty poprowadził mgr Igor Szeligowski z AM w Poznaniu 

-04-05.04.2022 - Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów 

dętych  blaszanych - Kolbuszowa  dr Tomasz Bińkowski: „Realizacja aspektów technicznych 

w czasookresach kształcenia ucznia” 

 

Mariola Szypuła: 

-20.10.2021 - szkolenie on line - Kryzysy i potrzeby rozwojowe ucznia w okresie dojrzewania 

-09.11.2021 - Radomyśl Wielki - Warsztaty Instrumentów Dętych Blaszanych - Temat: 

„Metodyka pracy pedagoga w początkowym etapie nauczania gry na instrumentach dętych 

blaszanych”. Warsztaty poprowadził mgr Igor Szeligowski z AM w Poznaniu 

-04.04.2022  - Warsztaty w SP nr 2 w Kolbuszowej. Temat: Jestem OK taki, jaki jestem – 

o  budowaniu poczucia wartości u uczniów. Prowadząca, pani Anna Cmokowicz.   

-21.04.2022 - "Jak pracować z uczniami z Ukrainy?".  
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-07.06.2022 – online szkolenie: Co dzieci robią w sieci? - Dziecko w cyberprzestrzeni. Co 

nauczyciel powinien wiedzieć i jak tą wiedzę wykorzystać w edukacji  Prowadząca mgr Anna 

Łukasiak   

-08.06.2022 – online, „Sposób na wypalenie - uważność na siebie i swoje potrzeby”. 

Prowadząca Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz – psycholog 

 

Anna Guja: 

-18.12.2021 – Ukończenie studiów magisterskich na klawesynie w AM im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach 

-12.10.2021 - Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie o tremie w życiu nauczyciela 

i  ucznia artysty dr hab. Paweł Sobierajski - PSM I i II st. w Mielcu 

-26.10.2021 - II Seminarium Pedagogiczno-Metodyczne O NAUCZANIU W XXI WIEKU  - 

Online - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

-02-07.11.2021 - IV {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki - Online - Stowarzyszenie 

Polskich Muzyków Kameralistów  

-03-04.11.2021 - Warsztaty z dr hab. Markiem Pilchem, prof. AM w Katowicach - PSM I i II 

st. w Mielcu 

-08-10.11.2021 - Warsztaty średniowiecznej oraz renesansowej muzyki klawiszowej oraz 

zespołowej - Prowadzący Corina Martin - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach 

-16.11.2021 - Trening mentalny wykonawcy: koncentracja i pamięć - Online - Krakowski 

Ośrodek Doradztwa dla Artystów 

-29.11.2022 - Przeciwdziałanie korupcji 

- 10.01.2022 - Motywacja i motywowanie 

-03.02.2022 - Stres u nastolatków 

-10.2.2022 - Metody pracy z prowokacyjnym uczniem z praktyki oficerów śledczych 

-01-06.03.2022 - Akademia Piano e Forte 2022 

-09.03.2022 Uczeń z depresją w szkole artystycznej 

-22.03.2022 Narodowe tańce polskie 

-23-24.03.2022 - II Konferencja "Zatroskani XXI" – o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży 

w nauce zdalnej 

-17.03.2022- Awans zawodowy - co musisz o nim wiedzieć? 

-28.03 - 3.04.2022 - V {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki 

-04.04.2022 - Wybrane koncepcje rozwoju osobowości w kontekście rozwoju nauczyciela-
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muzyka 

-24.03.2022 - Jak pracować z uczniami z Ukrainy? 

-08.04.2022 - Zdrowie psychiczne nauczyciela – niepokojące objawy i sposoby wzmacniania 

zdrowia psychicznego 

 

Aleksandra Rząsa: 

-30.09.2021 - Warsztaty Pianistyczne w PSM I stopnia w Leżajsku 

-01.10.2021 - 06.2022 - Studium Pedagogiczne - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu 

-12.10.2021 - Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie o tremie w życiu nauczyciela 

i  ucznia artysty dr hab. Paweł Sobierajski - PSM I i II st. w Mielcu 

-20.10.2021 - Kryzysy i potrzeby rozwojowe ucznia w okresie dojrzewania (organizator: 

Platforma Edukacyjna Nauczycieli) 

-26.10.2021 - II Seminarium Pedagogiczno-Metodyczne O NAUCZANIU W XXI WIEKU  - 

Online - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

-02-07.11.2021 - IV {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki - Online - Stowarzyszenie 

Polskich Muzyków Kameralistów  

-22-26.11.2021 - 18 Dni Edukacji Muzycznej - Online - Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

-23-24.11.2021 - I Ogólnopolska Konferencja "Edukacja pianistyczna w Polsce" (AM 

w  Katowicach) 

-28.03-03.04.2022 r. - V Wirtualna Akademia Twórczej Pianistyki (organizator: SPMK) 

-07.04.2022 r. - Seminarium z dr. M. Ratalewską “Asertywna komunikacja interpersonalna” 

(organizator: PSM I st. w Leżajsku) 

-21.04.2022 - WDN: "Jak pracować z uczniami z Ukrainy?" 

-10.2020 - 06.2022 r. - Studium Pedagogiczne (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we 

Wrocławiu) 

 

Monika Laskowska: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-18 maja 2022 – Regionalne Seminarium CEA: dr Anna Antonina Nogaj: Motywacja uczniów 

szkoły muzycznej a przeciążenie w wyniku kształcenia ogólnego 

-07 czerwca 2022 – Impresariat Muzyczny Jan Romanowski, mgr Michał Preinl: Wpływ 

oddechu na utrzymanie ergonomicznej pozycji podczas gry na instrumencie. 
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Adrian Szczurek: 

-12.10.2021 - Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie o tremie w życiu nauczyciela 

i  ucznia artysty dr hab. Paweł Sobierajski - PSM I i II st. w Mielcu 

-22.10.2021 - Seminarium organowe “Aspekty improwizacyjne w muzyce organowej J. S. 

Bacha” - prowadzący: dr. Filip Presseisen - ZSM nr 1 w Rzeszowie 

-30.11.2021 - Szkolenie e-learningowe pt. Przeciwdziałanie korupcji 

-10.12.2021 - Warsztaty z psychologiem - ZPSM w Jarosławiu 

-21.04.2022 - WDN: "Jak pracować z uczniami z Ukrainy?" 

 

Sławomir Kusek: 

-12.10.2021 - Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie o tremie w życiu nauczyciela i 

ucznia artysty dr hab. Paweł Sobierajski - PSM I i II st. w Mielcu 

-02-07.11.2021 - IV {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki - Online - Stowarzyszenie 

Polskich Muzyków Kameralistów  

-03-04.11.2021 - Warsztaty z dr hab. Markiem Pilchem, prof. AM w Katowicach - PSM I i II 

st. w Mielcu 

-22-26.11.2021 - 18 Dni Edukacji Muzycznej - Online - Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

-10.12.2021 r - warsztaty metodyczne z prof. Maciejem Pabichem - PSM Mielec 

-23 marca 2022 r - "Zatroskani XXI - O zdrowiu psychicznym polskich dzieci i młodzieży 

w  czasie nauki zdalnej" 

-28.03 - 03.04 - V Wirtualna Akademia Twórczej Pianistyki 

-5 kwietnia 2022 r - „Stres: wróg czy przyjaciel ucznia szkoły artystycznej?” – prowadziła dr 

Elżbieta Antosz, wideokonferencja zorganizowana przez CEA 

-9 maja 2022 r - „Motywacja i jej poszukiwanie, czyli pomiędzy realizmem a Utopią 

w  edukacji" prowadził dr. Krzysztof Wawrzyniak, wideokonferencja zorganizowana przez 

CEA. 

 

Jacek Gęsicki: 

-22.11.2021 - szkolenie psychologiczne online z Barbarą Wojtanowską- Janusz z zakresu 

motywowania i wspierania uczniów po okresie nauki online. 

-14.12.2021 - szkolenie CBA z zakresu przeciwdziałania korupcji. 

-26.05.2022r., PSM Łańcut- "Praca nad kulturą dźwięku i rozwijaniem wrażliwości muzycznej 

u pianistów". Seminarium prowadzone przez prof. Mariusza Drzewickiego. 
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Justyna Fedus: 

-02-07.11.2021 - IV {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki - Online - Stowarzyszenie 

Polskich Muzyków Kameralistów  ( 8 wykładów szkoleniowych ) 

-19.11.2021 - wydarzenie dodatkowe IV {Wirtualnej} Akademii Twórczej Pianistyki - online. 

Lekcje dodatkowe w technologii Yamaha Disklavier prowadzonej przez prof.Ewę Pobłocką 

-28.10.2021, wykład online “Budowanie poczucia wartości u dzieci” 

-10.01.2022-webinar online. Dariusz Duma “Motywacja i motywowanie” 

-01-06.03.2022 - Akademia Piano e Forte 2022 

-28.03 - 3.04.2022 - V {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki 

-24.03.2022 - Jak pracować z uczniami z Ukrainy? 

-28.-29.03.2022- seminarium i warsztaty pianistyczne z dr. Grzegorzem Niemczukiem 

w  Zespole Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie (online) 

 

Tomasz Blicharz: 

-23.10.2021 - Seminarium z zakresu zagadnień psychologi - Jacek Kraus - PSM I st. 

w  Kolbuszowej 

-01.12.2021 r. - Szkolenie online „Przeciwdziałanie korupcji” na platformie CBA. 

-06.06.2022 - Praca z uczniem nad nowym programem – umiejętność doboru właściwego 

repertuaru, dr hab. Jan Romanowski. 

 

Michał Jakubus: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-29.09.2021 r. - Warsztaty Klarnetowe w Niwiskach. Temat: „Rozwijanie techniki 

instrumentalnej młodego klarnecisty”. Prowadzenie: dr hab. Piotr Lato (AM Kraków). 

-25.11.2021 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Budowanie poczucia 

wartości u dziecka”. Prowadzenie: mgr Aleksandra Rząsa. 

-10.01.2022 r. - Webinar pt. „Dojść do ładu z własną motywacją”. Organizator: Fletowisko. 

Koordynator: dr Agata Igras (UMFC w Warszawie). Prowadzenie: Dariusz Duma. 

-21.04.2022 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Jak pracować z uczniem 

z Ukrainy?”. Organizator: Adam Walas (Platforma Edukacyjna Nauczycieli).  

Prowadzenie: Marcelina Wnęk.  

-25.05.2022 r. - Warsztaty Saksofonowe w Niwiskach. Temat: „Problemy techniczne 

i  wykonawcze w literaturze saksofonowej w SM I stopnia”. Prowadzenie: Jarosław Sereda 
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(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Krośnie). 

 

Janusz Kapias: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-25.11.2021 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Budowanie poczucia 

wartości u dziecka”. Prowadzenie: mgr Aleksandra Rząsa. 

-Udział w regionalnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli klas fagotu w wymiarze 10 

godzin dydaktycznych zorganizowanym w dniu 14-15 stycznia 2022 roku w Wadowicach przez 

Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Wadowicach. 

-21.04.2022 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Jak pracować z uczniem 

z Ukrainy?”. Organizator: Adam Walas (Platforma Edukacyjna Nauczycieli).  

Prowadzenie: Marcelina Wnęk. 

 

Anna Mucha: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-12.10.2021 r. - Szkolenie organizowane przez PSM I i II st. w Mielcu. Temat: „Wysoka cena 

estetycznych doznań, czyli o stresie i tremie w życiu nauczyciela i ucznia artysty”. 

Prowadzenie: dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice). 

-12.10.2021 r. - Szkolenie organizowane przez PSM I i II st. w Mielcu. Temat: „Sztuka 

oddychania nie tylko dla wokalistów”. Prowadzenie: dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice). 

-23.10.2021 r., Kolbuszowa - Szkolenie z zakresu psychologii - J. Kraus. 

-30.10.2021 r., Gdańsk - Sesja naukowa on-line: „Instrumenty dęte drewniane - historia, 

praktyka, dydaktyka”. 

- Wykłady cykliczne w ramach platformy Fletowisko: 

03.11.2021 r. - Oddech Butyko - P. Woźniak. 

10.11.2021 r. - Artykulacja - P. Bernold. 

24.11.2021 r. - Przygotowanie do przesłuchań i konkursów - M. Demin. 

08.12.2021 r. - Chwyty alternatywne - A. Krzyżanowski. 

22.12.2021 r. - Efektywne uczenie się - co się za tym kryje - U. Janik-Lipińska. 

05.01.2022 r. - Efektywne ćwiczenie - A. Wierzbiński. 

10.01.2022 r. - Motywacja - D. Duma. 

19.01.2022 r. - Nagraj się sam. Sprzęt, realizacja i mastering - K. Garbacz. 
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-25.11.2021 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Budowanie poczucia 

wartości u dziecka”. Prowadzenie: mgr Aleksandra Rząsa. 

-29.11.2021 r., Kolbuszowa - Szkolenie on-line: Przeciwdziałanie korupcji. 

-09.02.2022 r. - PEN - „Trudny rodzic – jak skutecznie sobie z nim radzić”.  

-10.02.2022 r. - PEN - „Metody pracy z prowokacyjnym uczniem wprost z praktyki oficerów  

śledczych”.  

-16.02.2022 r. - PEN - „RODO - Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych”.  

-Platforma Fletowisko prowadzona przez Agatę Igras:  

• 16.02.2022 r. - Warm up czyli rozgrzewka na piccolo,  

• 23.05.2022 r. - Wibracja na flecie,  

• 31.05.2022 r. - Przygotowanie do konkursów muzycznych,  

• 06.06.2022 r. - Beatboxing,  

• 15.06.2022 r. - Piccolo,  

• 22.06.2022 r. - Technika gry na flecie.  

-03.03.2022 r. - Adam Walas - „Obowiązki i procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa  

uczniom w sytuacjach kryzysowych”.  

-12.04.2022 r. - Krzysztof Szczepaniak - Awans zawodowy.  

-21.04.2022 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Jak pracować z uczniem 

z Ukrainy?”. Organizator: Adam Walas (Platforma Edukacyjna Nauczycieli).  

Prowadzenie: Marcelina Wnęk.  

-23.04.2022 r. - Kolbuszowa - Marcin Szelest - „Quantitas Notarum: Artykulacja i frazowanie 

w muzyce pierwszej połowy XVIII wieku”.  

-18.05.2022 r., Niwiska - Warsztaty Fletowe w ramach V Podkarpackiego Festiwalu Młodych 

Flecistów. Temat: „Doskonalenie dźwięku przy użyciu rozszerzonych technik fletowych”. 

Prowadzenie: dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP 

Bogusław Pawełczak: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-12.10.2021 r. - Szkolenie organizowane przez PSM I i II st. w Mielcu. Temat: „Wysoka cena 

estetycznych doznań, czyli o stresie i tremie w życiu nauczyciela i ucznia artysty”. 

Prowadzenie: dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice). 

-12.10.2021 r. - Szkolenie organizowane przez PSM I i II st. w Mielcu. Temat: „Sztuka 

oddychania nie tylko dla wokalistów”. Prowadzenie: dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice). 

- 23.10.2021 r. - „Radzenie sobie ze zmianami w procesie nauczania wywołanymi pandemią 
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COVID – 19”. Prowadzenie: mgr Jacek Kraus (PSM Kolbuszowa). 

-28.10.2021 r., PSM Kolbuszowa - „Atak dźwięku i praca przepony w pracy klarnecisty 

i  saksofonisty”. Prowadzenie: dr hab. Jacek Delong (AM Łódź). 

-25.11.2021 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Budowanie poczucia 

wartości u dziecka”. Prowadzenie: mgr Aleksandra Rząsa. 

-01.12.2021 r. - Szkolenie online „Przeciwdziałanie korupcji” na platformie CBA. 

-10.01.2022 r. - Webinar pt. „Dojść do ładu z własną motywacją”. Organizator: Fletowisko. 

Koordynator: dr Agata Igras (UMFC w Warszawie). Prowadzenie: Dariusz Duma. 

-21.04.2022 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Jak pracować z uczniem 

z Ukrainy?”. Organizator: Adam Walas (Platforma Edukacyjna Nauczycieli).  

Prowadzenie: Marcelina Wnęk. 

-23.04.2022 r. - Wykład dla nauczycieli. Temat: „Quantitas Notarum: Artykulacja i frazowanie 

w muzyce pierwszej połowy XVIII wieku”. Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

w  Kolbuszowej. Prowadzenie: prof. dr hab. Marcin Szelest (Akademia Muzyczna im. 

Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie).  

- 25.05.2022 r. - Warsztaty Saksofonowe w Niwiskach. Temat: „Problemy techniczne 

i  wykonawcze w literaturze saksofonowej w SM I stopnia”. Prowadzenie: Jarosław Sereda 

(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Krośnie). 

 

Konrad Wiech: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-29.09.2021 r. - Warsztaty Klarnetowe w Niwiskach. Temat: „Rozwijanie techniki 

instrumentalnej młodego klarnecisty”. Prowadzenie: dr hab. Piotr Lato (AM Kraków). 

-12.10.2021 r. - Szkolenie organizowane przez PSM I i II st. w Mielcu. 

Temat: „Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie i tremie w życiu nauczyciela i ucznia 

artysty”. Prowadzenie: dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice). 

-12.10.2021 r. - Szkolenie organizowane przez PSM I i II st. w Mielcu. Temat: „Sztuka 

oddychania nie tylko dla wokalistów”. Prowadzenie: dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice). 

-25.11.2021 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Budowanie poczucia 

wartości u dziecka”. Prowadzenie: mgr Aleksandra Rząsa. 

-10.01.2022 r. - Webinar pt. „Dojść do ładu z własną motywacją”. Organizator: Fletowisko. 

Koordynator: dr Agata Igras (UMFC w Warszawie). Prowadzenie: Dariusz Duma. 

-11.04.2022 r. - Regionalne Warsztaty Klarnetowe dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych 
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I i II stopnia (On-line). Temat: „Praktyczne zastosowanie zdobyczy neurologii do poprawy 

skuteczności pracy w grze na  instrumentach dętych”. Organizator: Centrum Edukacji 

Artystycznej - Region XI Podkarpacki. Współorganizator: PSM I st. w Kolbuszowej. 

Prowadzenie: dr hab. Romuald Gołębiowski (UMFC Warszawa) oraz mgr Mateusz Rajkowski  

(PSM I i II st. w Ostrołęce).  

-21.04.2022 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Jak pracować z uczniem 

z Ukrainy?”. Organizator: Adam Walas (Platforma Edukacyjna Nauczycieli).  

Prowadzenie: Marcelina Wnęk. 

 

Dorota Wilk: 

-20.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o Program Szkolenia 

Przeciwpożarowego. Prowadzenie: inż. poż. Mateusz Haptaś. 

-20.10.2021 r. - Webinar pt. „Kryzysy i potrzeby rozwojowe ucznia w okresie dojrzewania”. 

-03.11.2021 r. - Piotr Woźniak - instruktor Metody Oddechowej Buteyki. 

-10.11.2021 r. - mistrz fletu Philippe Bernold prezentacja swoich podręczników do nauki fletu 

z naciskiem na artykulację. 

-24.11.2021 r. - Matvey Demin - „Przygotowanie do przesłuchań oraz konkursów”. 

-25.11.2021 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Budowanie poczucia 

wartości u dziecka”. Prowadzenie: mgr Aleksandra Rząsa. 

-08.12.2021 r. - Wykład poświęcony fletowym chwytom alternatywnym. Prowadzenie: Andrzej 

Krzyżanowski. 

-22.12.2021 r. - Urszula Janik-Lipińska - „Efektywne uczenie się - co się za tym kryje?”. 

-05.01.2022 r. - Antoni Wierzbiński - Efektywne ćwiczenie. 

-10.01.2022 r. - filozof Dariusz Duma – spotkanie na temat motywacji. 

-19.01.2022 r. - Kuba Garbacz - „Nagraj się sam! Sprzęt, realizacja i mastering”. 

-02.02.2022 r. - „Mozart flute concertos” prowadzony przez prof. Aldo Baertena. 

-16.02.2022 r. - Hanna Turonek – wykład flecistki i pikulinistki Sinfonii Varsovii – „Flet 

piccolo”.  

-Z cyklu szkoleń Fletowiska:  

• Młodzi Wykładowcy – Kacper Dąbrowski – „Wibracja”.  

• 09.03.2022 r. - Edyta Fil – flet a nauczanie początkowe.  

• 23.03.2022 r. - Agata Igras – wykład na temat lęku oraz jego wpływie na rozwój 

młodych  instrumentalistów.  

-21.04.2022 r. - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Temat: „Jak pracować z uczniem 
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z Ukrainy?”. Organizator: Adam Walas (Platforma Edukacyjna Nauczycieli).  

Prowadzenie: Marcelina Wnęk.  

-18.05.2022 r., Niwiska - Warsztaty Fletowe w ramach V Podkarpackiego Festiwalu Młodych  

Flecistów. Temat: „Doskonalenie dźwięku przy użyciu rozszerzonych technik fletowych”. 

Prowadzenie: dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP.  

-PSM I i II stopnia w Mielcu (online). Regionalne Seminarium dla kadry kierowniczej szkół  

artystycznych. Temat: „MÓWIĆ, ALE JAK MÓWIĆ? – OTO JEST PYTANIE. Komunikacja 

interpersonalna w szkole’’. Prowadzenie: ks. dr hab. Paweł Sobierajski (muzyk/psycholog, 

wykładowca Akademii  Muzycznej w Katowicach). 

 

Magdalena Gumiela - Fryc: 

-25.11.2021r.- Konferencja szkoleniowa WDN w Szkole Muzycznej w Niwiskach na temat: 

„Poczucie własnej wartości u dzieci” przygotowane przez Panią Aleksandrę Rząsę. 

-06 - 12.12.2021r.- “III Wirtualna Akademia Smyczkowa”- cykl wykładów online. 

-“IV Wirtualna  Akademia Smyczkowa” 16-22 maja 2022 roku- wykład prof. Krzysztofa 

Śmietany na temat “ O pedagogice skrzypcowej”-rozmowa. 

-“Zagadnienia wykonawcze i interpretacyjne w grze na skrzypcach (lekcje otwarte i dyskusja z 

dr Mariuszem Patyrą, 

-”Fantazje  G.F. Telemanna- zagadnienia  wykonawczo-interpretacyjne”-prowadzenie  

dr  Martyna Pastuszko, 

-“Po czym poznać, że nauczyciel doświadcza wypalenia zawodowego?- wykład prowadzony 

przez dr Annę Antoninę Nogaj, 

-“Aktywizowanie obręczy barkowej podczas lekcji gry na instrumentach smyczkowych”- 

wykład prowadzony przez mgr Jadwigę Śmierzchalską, 

-“Wybór instrumentu- na co zwrócić uwagę? praktyczne wskazówki”- rozmowa prowadzona 

przez Jakuba Topóra 

-”Rola studiów orkiestrowych i ich nauczania w procesie edukacji w szkołach muzycznych I 

i  II stopnia”- prowadzenie prof. dr hab. Jakub Haufa, dr hab. Joanna Krempeć- Kaczor, mgr 

Anna Podulka, mgr Paweł Wójtowicz. 

 

Magdalena Wasilewska: 

-20.10.2021r.- Regionalne Seminarium dla Nauczycieli i Uczniów klas skrzypiec Szkół 

Muzycznych I i II stopnia w ZSM nr 2 w Rzeszowie prowadzone przez prof. dr hab. Izabelę 

Ceglińską na temat “Problemy warsztatu młodego wiolinisty- błędy i ich eliminowanie”, 
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-25.11.2021r.- Konferencja szkoleniowa WDN w Szkole Muzycznej w Niwiskach na temat: 

„Poczucie własnej wartości u dzieci” przygotowane przez Panią Aleksandrę Rząsę. 

-06.12.2021- “III Wirtualna Akademia Smyczkowa”- szkolenie online prowadzone przez mgr 

Annę Rzymyszkiewicz temat ”Rozwój artystyczny ucznia a dobór repertuaru”- 

-08.12.2021r.- “III Wirtualna Akademia Smyczkowa”- szkolenie online prowadzone przez 

dr  Adama Krzeszowca na temat “Swoboda i naturalność w grze na wiolonczeli”, 

-10.12.2021r.- “III Wirtualna Akademia Smyczkowa”- szkolenie online prowadzone przez mgr 

Jadwigę Śmierzchalską na temat “Wokół postawy”. 

-11.02.22 -Edukacja multisensoryczna-”Wielozmysłowe zaangażowanie dzieci w naukę” -

prowadzenie Marcelina Wnęk (szkolenie online) 

-25.02.22- “3x Samodzielność, samokontrola, samorozwój- jak kształtować u dzieci poczucie 

sprawczości i odpowiedzialności i ciekawości świata” (szkolenie online)- prowadzenie 

Marcelina Wnęk  

-07.04.22- “Asertywna komunikacja interpersonalna”- prowadzenie dr Magdalena Ratalewska 

(szkolenie  w Leżajsku) 

-18.05.22- Regionalne Seminarium CEA  na temat ”Motywacja uczniów szkoły muzycznej, 

a  przeciążenie  kształcenia artystycznego” - prowadzenie dr Anna Antonina  Nogaj (szkolenie 

online). 

-18.05.22 -dyskusja z dr Mariuszem Patyrą w ramach “IV Wirtualnej  Akademii Smyczkowej” 

-19.05.22 -  “IV Wirtualna  Akademia Smyczkowa” dyskusja z dr hab. Katarzyną Budnik 

-“IV Wirtualna  Akademia Smyczkowa”- lekcje z dr Mariuszem Patyrą “Zagadnienia 

wykonawcze i interpretacyjne w grze na skrzypcach”( szkolnie online). 

 

 

Adrianna Kafel: 

-listopad 2021 – Ukończenie studiów magisterskich w AM im. Krzysztofa Pendereckiego 

w  Krakowie, specjalność: gra na wiolonczeli barokowej. 

-12.10.2021r.- „Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie i tremie z życiu nauczyciela 

i ucznia artysty”. Szkolenie zorganizowane w PSM I i II stopnia w Mielcu 

-13-15.10.2021r.- Wykłady i warsztaty w ramach sesji naukowej „Instrumenty basowe rodziny 

skrzypiec” oraz „Narodziny wiolonczeli” prow. J. Thiel i B. Cocset (AM Poznań) 

-25.11.2021r.- Konferencja szkoleniowa WDN w Szkole Muzycznej w Niwiskach na temat: 

„Poczucie własnej wartości u dzieci” przygotowane przez Panią Aleksandrę Rząsę. 

-30.11.2021r .- Szkolenie online z Psychologii muzyki prowadzone przez B. Wojtanowicz-
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Janusz z Centrum Edukacji Artystycznej. 

-01.12.2021r.- Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie korupcji”. Szkolenie online.  

-01.01.2022r.- Carl Friedrich Abel and his 4 concertant compositions for violoncello 1755-

1785, prowadzący Markus Mollenbeck (Julliard School of Music). Szkolenie online. 

-5-06.02.22 Warsztaty wokalno-instrumentalne ornamentacji renesansowej, Kraków, 

prowadzący: Julieta Gonzalez, 

-08.03.22 Centrum Edukacji Artystycznej -szkolenie online na temat "Czy artyście potrzebna 

jest dojrzała osobowość?" prowadzący: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz 

-09.03.2022 Centrum Edukacji Artystycznej- szkolenie online na temat "Uczeń z depresją 

w  szkole artystycznej", prowadzący Łukasz Tartas, 

022.04.22 Szkolenie dla nauczycieli i rad pedagogicznych „Zakończenie stażu dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy. Jak napisać sprawozdanie? Jak opisać efekty? Powinności 

i wymagania” szkolenie online. 

 

Wojciech Front: 

-03.11.2021r.- szkolenie z ks. dr hab. Pawłem Sobierajskim z Akademii Muzycznej 

w  Katowicach na temat “Koncertowy savoir- vivre na scenie - przygotowanie do prezentacji 

scenicznej”. Szkolenie odbyło się w PSM I stopnia w Leżajsku,  

-25.11.2021r.- Konferencja szkoleniowa WDN w Szkole Muzycznej w Niwiskach na temat: 

„Poczucie własnej wartości u dzieci” przygotowane przez Panią Aleksandrę Rząsę. 

-30.11.2021r. - Szkolenie e-learningowe na temat “Przeciwdziałania korupcji”- szkolenie 

online. 

-08.12.2021r. - “III Wirtualna Akademia Smyczkowa”- szkolenie online prowadzone przez mgr 

Jarosława Mirkiewicza na temat “Budowanie mostów współpracy i porozumienia jako ścieżki 

rozwijania motywacji uczniów” 

-09.12.2021r.- „III Wirtualna Akademia Smyczkowa”- szkolenie online prowadzone przez 

dr  inż. Magdalenę Piotrowską na temat “ Jak skutecznie nagrywać instrumenty smyczkowe?”          

-21.10.2021 – Seminarium z kształcenia słuchu dr Ewy Stachurskiej pt. “Wykorzystanie 

literatury muzycznej na lekcjach kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia”. 

-10.11.21 Konferencja nt. „Badania jakości kształcenia artystycznego w zakresie badań 

testowych z przedmiotów teoretycznych” 

-27.11.2021r.- Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie korupcji”. Szkolenie online.  

-11.05.22  Warsztaty kontrabasowe w PSM I i II st. w Stalowej Woli -prowadzący dr Donat 

Zamiara z AM w Poznaniu i UMCF w Warszawie 
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-18 – 19 marca 2022 – VIII Ogólnopolska Konferencja Harmoniczna 

-25 kwietnia 2022 – Seminarium „Problemy metro rytmiczne na lekcjach kształcenia słuchu 

w  szkole muzycznej I stopnia” w PSM w Przeworsku 

 

Krystian Tęczar: 

-16.11.2021r. Warsztaty z Panem Bartłomiejem Marusikiem. Szkolenie odbyło się w Szkole 

Muzycznej w Ropczycach 

-25.11.2021r.- Konferencja szkoleniowa WDN w Szkole Muzycznej w Niwiskach na temat: 

„Poczucie własnej wartości u dzieci” przygotowane przez Panią Aleksandrę Rząsę. 

-10.01.2022r. udział w webinarze na temat “Motywacja i motywowanie” prowadzone przez 

Pana Dariusza Dumę Webinar zatytułowany “Dojść do ładu z własną motywacją”. 

-17.04.22 “Warsztaty  gry ogniskowej”w Siedliskach Rudki- prowadzący mgr Krystian Tęczar.  

-21.04.22 szkolenia online na temat “Jak pracować z uczniami z Ukrainy” 

 

Jadwiga Huber: 

-04-07 listopada 2021r.- IV Międzynarodowa Gitarowa Konferencja Naukowo-Artystyczna 

prowadzona przez – prof. dr hab. Wandę Palacz, mgr Annę Siek, dr hab. Marka Nosala- prof. 

AM, mgr Wojciecha Rysieckiego, dr hab. Irmę Kozina- prof. ASP oraz dr Dariusza 

Kupińskiego. 

-16-18 września 2021r.- Kurs Pedagogiki Wokalnej online zatytułowany “Czuć i rozumieć 

siebie, swoje ciało i swoje granice” zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej 

i  Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu prowadzony przez dr Amelię Golemę na temat 

“O rodzajach gier ludzkich. Jak uczciwie rozmawiać w sytuacjach konfliktowych? Czy mamy 

bać się prawdy? oraz wykład prowadzony przez lek. med. Aldonę Chróściewicz na temat 

“Metoda Feldenkraisa jako wsparcie treningu wokalnego” 

-08.03.22 Warsztaty wokalne prowadzone przez prof. Pawła Sobierajskiego z AM z Katowic. 

Warsztaty odbyły się w PSM I i II stopnia w Mielcu. 

 

Jadwiga Basista – Janda: 

-17.09.2021 - VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty Kształcenia 

Muzycznego - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

-24.09.2021 - Warsztaty rytmiczne na temat “Kanony wokalno-ruchowe w klasach 1-3. 

Instrumentacje piosenek dziecięcych” - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Z. Mycielskiego 

w Strzyżowie 
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-12.10.2021r.- „Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie i tremie z życiu nauczyciela 

i ucznia artysty”. Szkolenie zorganizowane w PSM I i II stopnia w Mielcu 

-09 – 10 kwietnia 2022 Kraków – Międzynarodowe Seminarium dla nauczycieli rytmiki 

i  kształcenia słuchu w klasa 1-3 Szkół Muzycznych I stopnia. 

Joanna Brzęś 

-09.02.2022 - "Trudny rodzic - jak skutecznie sobie z nim radzić". Szkolenie online, 

prowadzenie Adam Walas ( GetResponse). 

-28.-29.03.2022- seminarium i warsztaty pianistyczne z dr. Grzegorzem Niemczukiem 

w  Zespole Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie ( stacjonarnie). 

-11.05.2022 - " Niska samoocena ucznia. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów" 

- szkolenie online, prowadzenie p. Barbara Wojtanowska -Janusz. 

Wszyscy pracownicy szkoły 

-24.03.2022 - Szkolenie pierwsza pomoc w formie samokształcenia „ALTIS” 

 

 

 

Podniesienie stopnia awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 

 

Szkoła Stopień awansu 

Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Niwiskach 
1 

- 

 
2 

Szkoła Podstawowa im. 

Św. Jana Pawła II w 

Hucinie 

1 
- 

 
- 

Szkoła   Podstawowa im. 

Św. Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 

 

- 

- 

 
1 

Razem 2 - 3 
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IV. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

 

Nazwa szkoły 

Sekretarz/ 

referent 

Pomoc 

nauczyciela 

Woźna/ 

sprzątaczka 

Pomoc 

kuchenna 

Pracownik 

gospodarczy 

Pracownik 

techniczny 
Kierowca 
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Szkoła Podstawowa 

im. św. Królowej 

Jadwigi 

w Niwiskach 

1 0,5 1  2 1,5 4 4 1 1     

Szkoła Podstawowa 

w Przyłęku 
    2 2         

Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jerzego 

Popiełuszki  

w Kosowach 

    1 0,75         

Szkoła Podstawowa 

im. bł. Karoliny 

Kózkówny 

w  Siedlance 

    2 1,5   1 0,5     

Szkoła Podstawowa  

im. św. Jana Bosko 

w  Trześni 
    2 2         

Szkoła Podstawowa 

im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

w  Hucisku 

    1 1         

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Jana Pawła 

II w Hucinie  
1 1 1 1 2 2         

Szkoła Muzyczna I 

stopnia w 

Niwiskach 3 1       2 1,5 1 0,5 1 0,5 
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V.  Formy pracy dydaktycznej, wychowawczej, działalności profilaktycznej 

oraz  zapewnienie bezpiecznych warunków nauki w szkole. 

 

Szkoła   Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach 

 

1. Akcje charytatywne: 

- Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt z Przytuliska w Kolbuszowej 

- Sprzątanie Grobu Nieznanego Żołnierza, modlitwa i zapalenie zniczy na grobach księży 

z  naszej parafii oraz zmarłych nauczycieli 

- Pomoc potrzebującym ze Lwowa (zbiórka żywności długoterminowej i środków czystości) 

- Udział w akcji „Góra Grosza” 

- Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

- Zbiórka makulatury w ramach akcji organizowanej przez UG w Niwiskach 

- Zbiórka nakrętek na pomoc dla chorego chłopca 

- Włączenie się do zbiórki pomocy rzeczowej oraz finansowej na rzecz uchodźców z Ukrainy 

   

2. Uroczystości szkolne: 

- Klasowe obchody „Dnia Chłopaka” 

- Dzień Pieczonego Ziemniaka 

- Andrzejki szkolne 

- Rocznica tragicznego września 

- Święto Odzyskania Niepodległości 

- Mikołajki klasowe 

- Życzenia muzyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

- Dzień Babci i Dziadka online 

- Zabawa karnawałowa 

- Szkolne obchody pierwszego dnia wiosny 

- Klasowe obchody Dnia Kobiet 

- Akademia z okazji 3 maja 

- Akademia z okazji Dnia Rodziny online 

- Klasowe obchody Dnia Dziecka 

- Szkolne obchody Dnia Patrona oraz Dnia Dziecka 

- Spotkanie z Ks. Biskupem 

- Zakończenie roku szkolnego 
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3. Działania profilaktyczne: 

- Spotkanie z policjantem 

- Spotkanie ze strażakami 

- Opracowanie procedur Covid 19 

- Stałe monitorowanie bezpieczeństwa uczniów poprzez rozmowy wychowawcze, współpracę 

z rodzicami, dbanie o czystość i porządek na obszarze szkoły i wokół budynku szkolny, 

systematyczne zgłaszanie wszelkich usterek oraz sytuacji mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo uczniów, 

- Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego i realizacja jego założeń 

- Współpraca ze szkolnym koordynatorem ds. bezpieczeństwa 

- Promocja zdrowego stylu życia w tym racjonalnego odżywiania, ruchu na świeżym powietrzu 

oraz świadomości proekologicznej. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

 

1.  Akcje charytatywne: Zbiórka zakrętek na rzecz potrzebujących, chorych dzieci 

 

2. Uroczystości szkolne: 

- Dzień Chłopaka – zabawy i konkursy dla chłopców 

- Dzień Kobiet – zabawy i konkursy dla dziewcząt 

- 11 listopada – wspólne śpiewanie hymnu 

- 3 maja – wykonanie flag i kotylionów. Poloneza czas zacząć- wspólny taniec. 

- Dzień Dziecka –zabawy sportowo – rekreacyjne dla uczniów szkoły. 

- Pierwszy dzień wiosny – konkursy i zabawy dla uczniów. 

 

3. Działania profilaktyczne: 

- Udział uczniów z klas I-V w programie dla szkół „Mleko, owoce i warzywa w  szkole”, 

- Zbiórka makulatury, 

- Zbiórka baterii (Firma Biosystem SA.), 

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
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Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Kosowach 

 

1.  Akcje charytatywne: 

- Udział w zbiórce nakrętek, makulatury, zużytego sprzętu elektronicznego, 

- Zbiórka darów dla Ukrainy. 

 

2. Uroczystości szkolne: 

- Obchody Dnia Chłopaka, Dnia Nauczyciela, Święto Patrona Szkoły, Międzynarodowe 

obchody dnia językołamaczy, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka, 

Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień wiosny, Wielkanoc, obchody Dnia Ziemi, Dzień Dziecka, 

Dzień Matki, udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 

„Czytanie na dywanie” w myśl hasła „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 

3. Działania profilaktyczne: 

- Mleko w szkole. 

- Warzywa i owoce w szkole. 

- Spotkanie z policjantem („Bezpiecznie w szkole i poza nią”). 

 

Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny  w Siedlance 

 

1. Akcje charytatywne: 

- Zbiórka środków finansowych dla Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie (przekazano:                

244,38 zł), Emilki Wilk (przekazano 1 230,23zł), fundacji Dr Clown na zakup zabawek dla 

ciężko chorych dzieci (przekazano: 198,41zł); 

- Zbiórka żywności, artykułów higienicznych, itp. dla Ukrainy; 

- Zbiórka nakrętek PET dla dziecka na rehabilitację. 

 

2. Uroczystości i akcje szkolne: 

- Pasowanie na ucznia; 

- „Szkoła pamięta” w ramach akcji MEiN- pielęgnowanie pamięci o przodkach i pogłębianie 

wiedzy o polskiej historii (porządkowanie Grobu Nieznanego Żołnierza, grobu 

W.  Hałdzińskiego, byłego kierownika Szkoły w Siedlance); 

- „ Szkoła do hymnu” w ramach akcji MEiN- wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 

z okazji 11 listopada; 



 

28 

 

- Andrzejki; 

- Odwiedziny św. Mikołaja; 

- Spotkanie w Betlejem. Wigilia szkolna; 

- Zabawa noworoczna; 

- Dzień Babci i Dziadka ( życzenia online ze względu na Covid- 19); 

- Dzień bez plecaka; 

- Spotkanie Wielkanocne; 

- Dzień Zdrowia; 

- Dzień Ziemi; 

- Dzień gier planszowych; 

- Dzień Rodziny. 

 

3.  Działania profilaktyczne: 

Organizowanie pogadanek np. z przedstawicielem Policji (bezpieczeństwo na drodze,                            

w Internecie), rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, interwencje i wsparcie                       

w sytuacjach kryzysowych (stres, uzależnienia). Dostosowanie do potrzeb oferty edukacyjnej 

(rozwijająco-wspomagające), kulturalnej (wyjazdy do kina, na przedstawienia teatralne), 

rekreacyjnej ( wycieczki do Krakowa, Warszawy, Muzeum bombki choinkowej w Nowej 

Dębie, Krosna, Bieszczad, rowerowe, na kręgle). Stworzenie warunków do aktywności, 

odkrywania talentów, osiągnięcia sukcesu (konkursy, programy i projekty). Promowanie 

zdrowego stylu życia (właściwe odżywianie, sport). Uczenie odpowiedzialności 

(systematyczna nauka ). Wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka  

(wolontariat, prawa i obowiązki ucznia), do wartości (wycieczka do Zabawy śladami patronki 

bł. Karoliny Kózkówny). Apele i gazetki (niewłaściwe zachowanie, marnowanie żywności, 

pandemia Covid- 19). Współpraca z Biblioteką w Siedlance, PPP , GOPS, PSSE. 

 

 

Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 

 

1. Akcje charytatywne: 

- zbiórka środków finansowych na pomoc dla Ukrainy (CARITAS), 

- zbiórka środków finansowych dla Emilii Wilk (CARITAS), 

- zbiórka rzeczowa na pomoc dla Ukrainy (SU), 

- zbiórka Środków finansowych dla Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie (CARITAS), 
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- zbiórka środków finansowych dla Fundacji „Szlachetny Gest” (CARITAS), 

- zbiórka nakrętek. 

 

2. Uroczystości szkolne: 

  - uroczystości organizowane wg. harmonogramu uroczystości szkolnych przyjętych we 

wrześniu 2021 r., 

 

3. Działania profilaktyczne: 

- zakończenie i ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły „Wychowując 

budujemy przyszłość”. Opracowanie i wdrożenie do realizacji nowego programu 

profilaktyczno-wychowawczego „Szkoła drugim domem”. 

 

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 

1. Akcje charytatywne:  

-  zbiórka makulatury, zbiórka elektrośmieci – sprzątanie świata na rzecz dzieci w Afryce i Azji, 

- zbiórka żołędzi w celu dofinansowania wycieczki szkolnej dla uczniów z uboższych rodzin, - 

zbiórka nakrętek na rzecz Kamila z Blizny. 

 

2. Uroczystości szkolne:   

- Dziękczynienie za błogosławionego Patrona Szkoły w dniu 12 września 2021. Odbyła się 

msza połączona z występem uczniów naszej szkoły oraz festyn rodzinny, podczas którego 

można było poznać i doświadczyć tego, jak wyglądał życie młodego Stefana Wyszyńskiego – 

poznać salę lekcyjną, uszyć lalkę szmaciankę, pobawić się w zabawy z czasów dzieciństwa 

Stefka, zrobić śmieszne selfie itd. 

- Piknik Rodzinny w dniu 12 czerwca przygotowany wraz z Radą Rodziców i KGW w Hucisku. 

Na uczestników czekało wiele atrakcji – dmuchane zjeżdżalnie, zabawy i konkursy, familiada, 

malowanie twarzy, kiermasz, potrawy z grilla i pyszności przygotowane przez rodziców i 

nauczycieli. 

- W mniejszym gronie i bardziej kameralnie odbyły się inne zaplanowane imprezy tj. Dzień 

Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia Szkolna, spotkanie z Mikołajem, andrzejki, walentynki, apel 

z okazji 3 maja, Dzień Kropki, uroczyste pasowanie uczniów klasy 1, Szkolny opłatek, Dzień 

Babci i Dziadka on-line, walentynkowa poczta, powitanie wiosny, Dzień Żartu 
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3.  Działania profilaktyczne: 

 - „Szkolna przerwa śniadaniowa mleczna, z warzyw, owocowa” KOWR 

- w związku z nauczaniem zdalnym i pozostawaniem uczniów w domu część działań 

przenieśliśmy do internetu: 

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Profilaktyka dla rodziców” umieszczone zostały 

następujące materiały: 

a) „ Jak było w szkole?”. 

Ocena zjawiska internetowego hejtu wśród najmłodszych i tego, czy rodzice wiedzą, w jaki 

sposób chronić przed nim dzieci. Internetowy hejt i cyberprzemoc to stosunkowo młode formy 

dokuczania, ale równie niebezpieczne co inne. Badanie pokazuje w jaki sposób rodzice reagują 

na problem dokuczania ich dziecku. Uczy też jak rozmawiać z dzieckiem. 

b) „Koleżeńskie zachowania wśród dzieci” – to raport z badania, którego celem było 

sprawdzenie, w jaki sposób najmłodsi postrzegają życzliwość, a także poznanie ich sposobów 

na koleżeńskie zachowania i inspirujących wzorców osobowych. 

c) „Bezpieczna szkoła”. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. To dokument opracowany w MEN 

z  udziałem ekspertów. Stanowi zbiór rekomendacji dla dyrektorów szkół, nauczycieli, 

rodziców i organów prowadzących szkoły. 

d) Raport NASK „Nastolatki.3.0”. Celem badań była analiza aktywności nastolatków 

w  Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki 

sieciowej tożsamości, ich zachowań. 

W szkole opracowano PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW 

BEZPIECZEŃSTWA I NAUKI oraz PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY. 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie 

 

1. Akcje charytatywne (zorganizowane przy udziale szkolnego koła Caritas): 

- Charytatywny kiermasz słodkości (środki przekazane na przytulisko w Kolbuszowej), 

- Zbiórka pieniędzy na hospicjum dla dzieci w Rzeszowie, 

- Charytatywny kiermasz słodkości na leczenie Emilki Wilk, 

- Zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Emilki Wilk. 
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2. Uroczystości szkolne: 

- Szkoła do Hymnu, 

- Święto Komisji Edukacji Narodowej, 

- 42. Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, 

- Pasowanie na ucznia klasy I, 

- Pasowanie na starszaka (zerówka), 

- Geograficzny meeting  „Meksyk”, 

- Geograficzny meeting „Finlandia”, 

- Akademia z okazji  Dnia Kobiet, 

- Dzień Rodziny, 

- Spotkanie z muzykiem – Pawłem Steczkowskim. 

 

3. Działania profilaktyczne: 

- realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego na potrzeby placówki, 

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

formę”, 

- realizacja tematyki profilaktycznej przez pedagoga szkolnego i nauczycieli (zdrowe 

odżywianie, zapobieganie alkoholizmowi, dopalaczom i narkotykom), 

- realizacja programu „Owoce w szkole”, 

- realizacja programu „Szklanka mleka”, 

- spotkania z przedstawicielem policji, 

- realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dotyczącego zasad 

i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- akcje „Sprzątania świata” i konkursy ekologiczne. 

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 

 

- 01.09.2021 – Koncert na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w wykonaniu nauczycieli 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, 

-02.09.2021 – Recital Fortepianowy w wykonaniu Pawła Barana z PSM I i II stopnia 

w  Stalowej Woli, 

-05.09.2021 – Koncert w Radomyślu Wielkim w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej 

szkoły dotyczący Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 połączonym z Otwarciem Szkoły 
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Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim, 

-09.09.2021 – „Figlarne Duety” – utwory na 4 i 6 rąk w wykonaniu Moniki Gardoń – Breinl, 

Grzegorza Manii, Marty Mołodyńskiej – Wheeler, cykl koncertów „Muzyczne Lato 

w  Podkarpackich Dworach” PSMK, 

-22.09.2021 – Pasownie na ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Koncert 

w  wykonaniu uczniów klas rytmiki I-III, 

-22.09.2021 – Recital wokalny – „Piękno Polskiej Pieśni” w wykonaniu Agaty Schmidt 

(mezzosopran) i Bartłomieja Wezner (fortepian). Cykl koncertów „Muzyczne Lato 

w  Podkarpackich Dworach”(SPMK), 

-26.09.2021 – Symfonia Dziecięca – koncerty dla dużych i małych melomanów. Wystąpili: 

Magdalena Margańska – Dec, Piotr Lato, Jacek Rzym, Anna Podkościelna – Cyz, zespół ARSO 

ENSEMBLE, 

-04.10.2021r. - Koncert „Światowy Dzień Muzyki” w Szkole Podstawowej im. Polskich 

Noblistów w Bukowcu, 

-05. 10.2021 – Koncert uczniów klasy fortepianu p. Anny Gui, 

-11.10.2021 – Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły, 

-09.11.2021 – „W listopadowej zadumie” – koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów, 

absolwentów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach. Koncert odbył się w kościele 

pw. św. Mikołaja w Niwiskach, 

-10.11.2021 – premiera teledysku „Hej, Hej Ułani” w ar. Wojciech Zwierniak. Wystąpili 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły: https://www.youtube.com/watch?v=fwFC_bsLF3s, 

-16.11.2021 - Koncert dla młodzieży z programu ERASMUS w wykonaniu uczniów 

i  nauczycieli naszej szkoły, 

-29.11.2021 – Listopadowy Koncert z Norwidem. Wystąpili uczniowie i nauczyciele naszej 

szkoły, 

-05.12.2021 – „Muzyczne Sanie Św. Mikołaja” – Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Impreza miała miejsce w Miejski Domu Kultury 

w  Kolbuszowej, 

-06.12.2022 – Koncert Mikołajkowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej 

I  stopnia w Niwiskach., 

-13.12.2021 – Koncert klasy saksofonu pana Michała Jakubusa i Bogusława Pawełczak. 

Wystąpili uczniowie tych klas, 

-15.12.2021 – „Wigilia klasy wiolonczeli” p. Adrianny Kafel w formie koncertu kolęd, 
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-16.12.2021 – Koncert w wykonaniu uczniów klasy fagotu p. Janusza Kapiasa, klasy klarnetu 

p. Konrada Wiech i klasy fletu p. Doroty Wilk, 

-16.12.2021 – Koncert uczniów klasy fortepianu p. Anny Gui, 

-23.12.201 – Koncert Bożonarodzeniowy (online) w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Niwiskach https://www.youtube.com/watch?v=PQMOGYA_9gE 

-24.12.2021 – Oprawa Mszy świętej „Pasterki” w wykonaniu absolwentów, uczniów 

i  nauczycieli naszej szkoły, 

-17.01.2022 – Koncert Klarnetowy w wykonaniu uczniów klasy p. Konrada Wiecha, 

-18.01.2022 – Koncert w wykonaniu uczniów klasy waltorni p. Kamila Pezdy, klasy trąbki p. 

Wojciecha Fryca oraz klasy puzonu p. Piotra Klocka, 

-19.01.2022r.- Audycja klasy wiolonczeli w Szkole Muzycznej w Niwiskach, 

-20.01.2022 – Koncert uczniów klasy fortepianu p. Anny Gui, 

-24.01.2022 – Koncert uczniów klasy fortepianu p. Sławomira Kuska, 

-24.01.2022 – Koncert uczniów klasy skrzypiec p. Magdaleny Wasilewskiej, 

-13.02.2022 Koncert online Noworoczno – Karnawałowo – Walentynkowy zrealizowany we 

współpracy MDK w Kolbuszowej i naszej Szkoły https://youtu.be/aDUs0oU0gaQ, 

-10.03.2022 – Teledysk piosenki „Małe serca” dedykowany Emilce Wilk w walce z chorobą 

serca: https://www.youtube.com/watch?v=KEjsFs4aOUE, 

-14.03.2022 Koncert z okazji “Dnia Kobiet” w Szkole Muzycznej  I st. w Niwiskach. Koncert 

połączony ze zbiórką potrzebnych rzeczy dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Koncert był 

również transmitowany Online, 

-17.02.2022 Koncert online „Lagiero Woodwind Trio” wystąpili: Maksymilian Lipień (obój), 

Piotr Lato (klarnet), Damian Lipień (fagot), 

-„Koszyk Pani Wiosny” teledysk online: https://youtu.be/Phf4gZ_kALM 

Jadwiga Basista – Janda (tekst), Adrian Szczurek (montaż), Bartłomiej Skiba (nagranie), 

-17.03.2022 – Koncert fortepianu pani Anny Gui, 

-30.03.2022 -  Nagranie- teledysk online w studiu nagrań w Szkole Muzycznej I stopnia 

w  Niwiskach” Solidarni z Ukrainą”, 

https://szkolamuzyczna.niwiska.pl/index.php/pl/976-hymn-ukrainy-premiera-30-03-g-17-00 

-05.04.2022 Koncert szkolny w Niepublicznym Przedszkolu Św. Józefa w Kolbuszowej. 

Wystąpiła  Haniya Abbas, 

-06.04.2022 Koncert dla Biskupa w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach, 

-09.04.2022 - Występ uczniów naszej szkoły w SP w Kupnie – inicjatywa charytatywna,  

-11.04.2022 - Popis klasy fortepianu pani Justyny Fedus, 
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-12.04.2022  „Audycje muzyczne” - w  Szkole Podstawowej w Trzęsówce i Siedlance, 

-13.04.2022 - “Audycje muzyczne”- Koncerty w Szkołach Podstawowych w Dobryninie 

i  w  Rzemieniu, 

-13.04.2022  - popis klasy organów pana Adriana Szczurka.  

-25.04.2022 - “Audycje muzyczne” - Koncert w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 

-26.04.2022 – Audycje muzyczne - w Szkole Podstawowej w Domatkowie i  w Bukowcu. 

-27.04.2022 - Popis klasy fortepianu pani Justyny Fedus . 

-03.05.2022 – Oprawa mszy świętej w kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach. 

-08.05.2022 – Koncert Orkiestry Dętej MDK w Kolbuszowej na którym wystąpili uczniowie 

SM I st. w Niwiskach (klasa rytmiki). Koncert ten odbył się w Kolegiacie pw. Wszystkich 

Świętych w Kolbuszowej. 

-09.05.2022 - Koncert klasy fletu pani Doroty Wilk. 

-12.05.2022 - Popis klasy fletu pani Anny Muchy . 

-16.05.2022 -  Popis klasy fortepianu pani Justyny Fedus . 

-17.05.2022  - Popis uczniów klasy kontrabasu pana Wojciecha Fronta. 

-19.05.2022 - Koncert uczniów i absolwentów klasy perkusji pana Kamila Nowaka 

w Niwiskach oraz zaproszonych  gości z innych szkół muzycznych Podkarpacia pt. 

„Drum&Fun”, 

-19.05.2022 - popis klasy fortepianu pana Sławomira Kuska, 

-24.05.2022 – Koncert Finałowy w ramach II Makroregionalnego Konkursu Waltornistów, 

Wystąpili: dr Tomasz Bińkowski, Paweł Cal, Konrad Markowski i dr Joanna Brzęś, 

-29.05.2022 - Piknik Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, 

-31.05.2022 - Popis klasy skrzypiec pani Magdaleny Gumieli - Fryc w Szkole Muzycznej 

I stopnia w Niwiskach, 

-02.06.2022 – koncert klasy akordeonu pana Tomasza Blicharza, 

-06.06.2022 - Audycja klasy wiolonczeli pani Adrianny Kafel, 

-10.06.2022 Weronika Miroś wystąpiła na koncercie  w PSM I i II st w Mielcu (koncert klasy 

gitary pani Jadwigi Huber), 

-13.06.2022 - Popis klas saksofonu Pana Michała Jakubusa i Pana Bogusława Pawełczaka, 

-13.06.2022 - Popis klasy klarnetu pana Konrada Wiecha, 

-13.06.2022 – Popis klasy trąbki, puzonu i waltorni, 

-20.06.2022 - Popis uczniów klasy skrzypiec pani Magdaleny Wasilewskiej, 

-21.06.2022 – Oprawa uroczystości wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niwiska (Dworek 

Hupki w Niwiskach), 
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-23.06.2022 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie 

tegorocznych absolwentów, 

W ramach promocji naszej szkoły oraz klas instrumentalnych nagraliśmy cykl filmików:  

- 21.03.2022 – klasa fletu, 

- 23.03.2022 – klasa puzonu, 

- 25.03.2022 – klasa kontrabasu, 

- 26.03.2022 – klasa klarnetu, 

- 28.03.2022 – klasa perkusji, 

- 01.04.2022 – klasa trąbki, 

- 04.04.2022 – klasa saksofonu, 

- 06.04.2022 – klasa waltorni, 

- 08.04.2022 – klasa fortepianu, 

- 11.04.2022 – klasa fagotu, 

- 13.04.2022 – klasa organów, 

- 16.04.2022 – klasa skrzypiec, 

- 19.04.2022 – klasa wiolonczeli, 

- 05.05.2022 – klasa akordeonu. 

 

VI.1.  Realizacja projektów edukacyjnych.  

 

Nazwa szkoły  Rodzaj i nazwa 

programu , projektu 

 

Przedział klas, 

biorących 

udział 

w  programie, 

projekcie 

Informacja nt. programu, projektu 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Św. Jana Pawła II 

w Hucinie 

„Palcem po mapie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest zapoznanie z kulturą 

innych państw oraz przekazywanie 

zdobytej wiedzy społeczności szkolnej 

podczas spotkań w formie mettingów, na 

których uczniowie zaprezentują główne 

informacje oraz ciekawostki i zaproszą 

do wspólnego tańca lub zabawy 

integracyjnej pochodzącej z danego 

kraju. 
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„Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” 

 

 

 

 

 

 

Akademia 

Bezpiecznego Puchatka 

 

I-III 

 

 

 

 

 

 

 

I 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to 

jeden z największych ogólnopolskich 

programów edukacyjnych dla 

przedszkoli oraz od 2019 roku również 

dla szkół podstawowych (klasy I-III) 

poświęcony tematyce ekologicznej, 

organizowany przez markę Kubuś. 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka to 

ogólnopolski program edukacyjny 

skierowany do uczniów klas I szkół 

podstawowych, obejmujący tematykę 

związaną z bezpieczeństwem dzieci 

w  czterech sferach: na drodze, w domu, 

w szkole oraz w Internecie. 

 

 

Szkoła 

Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko 

w   Trześni 

„Czytanie książek w 

celu wzmocnienia 

aktywnego myślenia” 

VI-VIII W projekcie zaangażowanych było 32 

uczniów i 5 nauczycieli. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

bł. Karoliny 

Kózkówny  

w  Siedlance 

PHO3NIX ACTIVE 

SCHOOL- kids 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Sportowy 

 

 

 

 

 

 

 

„Bądź spółdzielcą 

w  swojej szkole” 

I-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

IV- V- VI 

 

 

 

 

 

 

 

VII-VIII 

Organizator: Fundacja PHO3NIX 

Polska pod honorowym patronatem 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Cel: Promocja aktywności fizycznej. 

Czas trwania: styczeń- maj 2022. 

 

 

Organizator: Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy. 

Cel: Kształtowanie nawyku 

podejmowania aktywności fizycznej 

przez dzieci i młodzież szkolną.  

Czas trwania: luty 2022- grudzień 2022. 

 

 

Organizator: Uniwersytet Rzeszowski 

z  Narodowym Bankiem Polskim. 

Cel: Poszerzanie wiedzy oraz 

umiejętności, a także propagowanie 
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postaw pro przedsiębiorczych 

realizowanych poprzez działania 

spółdzielcze, w tym procesów 

funkcjonowania i rozwoju spółdzielni 

oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej w okresie realizacji 

projektu.  

Czas trwania: grudzień 2021. 

Szkoła   

Podstawowa im. 

Św. Królowej 

Jadwigi w 

Niwiskach 

Zajęcia prowadzone 

przez psychologa  

Z Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej 

w  Kolbuszowej 

 

 

Spotkanie z 

podróżnikiem (Oman 

oraz Zjednoczone 

Emiraty Arabskie) 

I 

 

 

 

 

 

 

 

I-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl spotkań organizowanych corocznie 

prezentujących różne kultury i regiony 

świata 

 

oddział przedszkolny 

 

Nazwa szkoły Rodzaj i nazwa 

programu , projektu 

 

Przedział klas, 

biorących 

udział 

w  programie, 

projekcie 

Informacja nt. programu, projektu 

Szkoła 

Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Hucisku 

 Mamo, tato, wolę 

wodę! 

 

 

 

 

 

 

„Bajeczna Księga” 

 

Ekokulturalne 

przedszkole” 

„0” 

 

 

 

 

 Jego nadrzędnym celem jest 

wykształcenie u dzieci prawidłowych 

nawyków żywieniowych ze 

szczególnym podkreśleniem roli wody 

w codziennej diecie, a także zwrócenie 

ich uwagi na zagadnienie ochrony 

środowiska. 

 

III edycja projektu czytelniczego 

 

Kształtowanie właściwych  

postaw proekologicznych 
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Szkoła 

Podstawowa im. 

Św. Jana Pawła II 

w  Hucinie 

Europe CodeWeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mały miś w świecie 

wielkiej literatury 

„0” CodeWeek to społeczna inicjatywa, 

w  ramach której europejskie państwa 

„ścigają się” w liczbie 

zorganizowanych wydarzeń 

związanych z  programowaniem.  

Projekt organizowany jest na terenie 

całej Europy i dedykowana wszystkim, 

którzy chcą rozpocząć lub kontynuować 

przygodę z programowaniem. 

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie 

i promowanie czytelnictwa we 

współpracy ze żłobkami, przedszkolami, 

szkołami podstawowymi, szkołami 

specjalnymi, szkolnymi świetlicami, 

bibliotekami szkolnymi, specjalnymi 

ośrodkami szkolno-wychowawczymi 

w  całej Polsce i za granicą. 

 

 

VI.2.  Udział szkół w projektach unijnych, programach rządowych. 

 

 

Nazwa/ tytuł projektu Informacje o projekcie Szkoły biorące udział  

w  projekcie 

Program dla szkół - 

Szklanka mleka i 

Warzywa i owoce w 

szkole 

„Program dla szkół” to unijny program polegający na 

dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i 

produktów mlecznych. Program ma propagować wśród dzieci 

zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im 

produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by 

dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. 

Oprócz promowania zdrowej diety program ma również 

pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz 

produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane 

 - Szkoła Podstawowa 

w Przyłęku  

- Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki 

w  Kosowach 

- Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

- Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jana Pawła II w Hucinie 

- Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  Trześni 

- Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny  

w  Siedlance 
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- Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 

Kod do przyszłości  Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie 

nauczania programowania przez nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania 

uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz oddziału 6-

latków.  Efektem było rozwijanie kompetencji nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie 

tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej, a w dalszej perspektywie również do 

prowadzenia nauki programowania w ramach kształcenia 

zintegrowanego, co ma pozwolić na utrzymanie trwałości 

efektów projektu. Docelowo nauczyciel miał nabyć 

umiejętności programowania w wybranym środowisku 

wizualnego programowania oraz  wiedzę tę w sposób 

efektywny przekazać uczniom.  

 Szkoła Podstawowa  im. św. 

Jana Bosko w  Trześni 

Posiłek w szkole i w 

domu na lata 2019 - 

2023 

wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019–2023 realizowany we współpracy z GOPS w 

Zgierzu 

- Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki 

w  Kosowach 

- Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jana Pawła II w Hucinie 

- Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  Trześni 

ERASMUS+ 

„Bogaty warsztat 

nauczyciela narzędziem 

wykuwania 

uczniowskich 

talentów” 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kadry 

dydaktycznej SP w TRZEŚNI poprzez udział w  kursach 

językowych za granicą oraz działania typu job shadowing 

(obserwacje działań instytucji partnerskich) 

- Szkoła Podstawowa      im. 

św. Jana Bosko                  

w  Trześni 

 Poznaj Polskę  Celem jest poznanie przez uczniów ciekawych miejsc 

w  Polsce. Uczniowie brali udział w wycieczkach do 

Warszawy i Zamościa 

- Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 

- Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

- Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jana Pawła II w Hucinie 

- Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  Trześni 

- Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny 
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w  Siedlance 

Laboratoria Przyszłości  Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury 

poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji 

zajęć w szkole 

- Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 

- Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki 

w  Kosowach 

- Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

- Szkoła Podstawowa  im. 

św. Jana Bosko w  Trześni 

- Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny  

w  Siedlance 

- Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2012-2022 

Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych  oraz 

elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej 

- Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 

- Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny  

w  Siedlance 

Mała Książka – wielki 

człowiek 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa  Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego, który miał na celu promocję 

czytelnictwa wśród uczniów klasy I. Każdy uczeń otrzymał 

tzw. Wyprawkę czytelniczą 

- Szkoła Podstawowa 

w  Przyłęku 

- Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

Aktywna tablica Program Rządowy w ramach, którego szkoła ubiegała się 

o  dofinansowanie w wysokości 14 tyś zł, dzięki któremu 

zakupiono monitor interaktywny oraz laptop. 

- Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki 

w  Kosowach 

- Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

- Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 

Akademia 

Bezpiecznego Puchatka 

Program kierowany do dzieci, które dopiero rozpoczynają 

naukę w szkole. Celem jest wspieranie ich harmonijnego 

rozwoju oraz poprawa bezpieczeństwa. 

- Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

Program powszechnej 

nauki pływania 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest 

adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III 

-Szkoła Podstawowa im.  

Kardynała Stefana 
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w  całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział 

dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych z zakresu nauki pływania 

Wyszyńskiego w Hucisku 

„Uniwersytet 

Rzeszowski dla 

Młodych Odkrywców” 

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt wspiera szkoły w podnoszeniu 

u  uczniów kompetencji i umiejętności: matematyczno-

przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, 

przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy 

zespołowej. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie 

w  ramach  profilu robotyka, który przeznaczony jest dla klas 

I-VIII 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jana Pawła II w Hucinie 

„Bądź Spółdzielcą 

w  swojej szkole” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim 

w  ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem projektu 

było poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów klas 7 i  8 

szkół podstawowych, a także propagowanie postaw pro 

przedsiębiorczych realizowanych poprzez działania 

spółdzielcze, w tym procesów funkcjonowania i rozwoju 

spółdzielni oraz prowadzenia działalności gospodarczej 

w  okresie realizacji projektu. Partnerami instytucjonalnymi 

projektu są Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. oraz Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie. 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jana Pawła II w Hucinie 

„Umiem pływać” Celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, 

nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka 

wad postawy oraz nadwagi i otyłości. W ramach 

przedsięwzięcia uczniowie SP w Siedlance (kl. I) 

nieodpłatnie uczestniczyli w zajęciach pływania na krytej 

pływalni „Fregata” w Kolbuszowej. 

Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny  

w  Siedlance 

Program Wolontariatu 

„It For She Kids” 

realizowany przez 

Fundację Edukacyjną 

Perspektywy we 

współpracy z Fundacją 

Edukacyjną 

Przedsiębiorczości 

w  ramach platformy 

programu Projektor 

Zajęcia informatyczne odbyły się w sierpniu 2022 r. w okresie 

od 23 do 25.08.2022 r. w godz. 9.00 – 14.00. Udział w nich 

wzięło 20 uczniów z klas II-VII 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 

Projekt w ramach 

Rządowego programu 

Fundusz Inicjatyw 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z powiatu kolbuszowskiego. 

Liczba dzieci : 20 Półkolonia podczas której realizowane były 

zagadnienia: znaczenie owadów w przyrodzie i życiu 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi 

w  Niwiskach 
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Obywatelskich 

NOWEFIO na  lata 

2021-2023 pt. EKO 

PRZYGODA 

człowieka .znaczenie konia w przyrodzie życiu i człowieka, 

poznawanie ekosystemu jeziora i jego znaczenie dla przyrody 

i człowieka, znaczenie ziół w przyrodzie i życiu człowieka, 

znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka. W ramach 

tego projektu odbyły się wycieczki  do Stadniny koni 

w  Dzikowcu i warsztaty z jazdy konnej, Jezioro 

Tarnobrzeskie, Centrum nurkowe oraz park wodny, Skansen 

w Kolbuszowej. Warsztaty o pozyskiwaniu 

i  przechowywaniu roślin zielarskich. 

 

 

VII. Udział uczniów w konkursach edukacyjnych i sportowych. 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach 

 

Konkursy edukacyjne: 

- Konkursy przedmiotowe organizowane prze KO w Rzeszowie (udział w konkursie z języka 

polskiego, matematyki, biologii, historii, geografii, języka angielskiego) na etapie szkolnym, 

- Wojewódzki konkurs „Jesienią góry są najszczersze”, 

- XVI Powiatowy Konkurs na ludowe ozdoby bożonarodzeniowe oraz akcesoria kolędnicze 

organizowany przez Starostwo w Kolbuszowej, 

- Powiatowy konkurs na ozdoby wielkanocne, 

- Konkurs plastyczny „Leśne zakamarki organizowany przez Nadleśnictwo Kolbuszowa, 

 - Gminny konkurs plastyczny „Śladami Jana Pawła II” organizowany przez SP Hucina, 

- Konkurs plastyczny KRUS „Bezpieczne wakacje na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, 

- Konkurs plastyczny „Wielkanocne jajko”, 

- Międzyszkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej „The UK is OK”, 

- Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”, 

- Konkursy klasowe : „Mistrz płynnego czytania”, na najładniejszy dzienniczek lektur, „Mistrz 

rachunku pamięciowego”, 

Konkursy sportowe: 

- Gminne Igrzyska Dzieci w LA, 

- Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w Niwiskach na stadionie, 

- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

- Zawody powiatowe „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” w LA – czwórbój, 

- Zawody powiatowe „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” w LA trójbój. 
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Szkoła Podstawowa w Przyłęku  

 

- Lasy Państwowe – konkurs plastyczny Leśne Zakamarki – wyróżnienie dla jednej uczennicy, 

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – zawody lekkoatletyczne – bieg na 300 m I miejsce 

w  powiecie, udział w zawodach wojewódzkich, 

- Madonna z Puszczy – konkurs parafialny (brało udział 10 osób, 1 zajęła I miejsce), 

- Jan Paweł II – patron dzieci i młodzieży – konkurs diecezjalny –uczestniczyło 15 osób, 

- Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny- etap szkolny – brało udział 7 uczniów, 2 osoby 

zakwalifikowano do dalszego etapu, 

- Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w klasach 2 – 7. 11 uczniów otrzymało dyplomy 

i  nagrody w postaci mazaków. Zwycięzcy konkursu – 6 uczniów (po 1 z każdej klasy) 

otrzymało nagrody książkowe.   

  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach 

 

- Szkolny konkurs na najpiękniejszą baśń dla klasy IV, 

- Konkurs OTWP w Niwiskach – I miejsce uczennicy klasy VI, 

- Konkurs kuratoryjny z historii etap szkolny i awans do rejonowego ucznia klasy VIII, 

- Gminny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii w Niwiskach – udział uczennicy klasy 

VI. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny Kózkówny  w Siedlance 

 

- XXVIII Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- 2 wyróżnienia w kategorii 

Maluch, 

- VIII Ogólnopolski Konkurs Badawczy „ Postaw na Słonce” Fundacji BOŚ pod honorowym 

patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska- II etap- IV 

miejsce, 

-  Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Bezpieczne Wakacje 2021” Policji w Kolbuszowej 

w   kategorii wiekowej 6- 9- I miejsce, 

- XVI Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze 

w   kategorii „ Ozdoby choinkowe”- III miejsce, „ Ozdoby bożonarodzeniowe”- I i II miejsce, 

„ Akcesoria kolędnicze”- I miejsce, „ Szopki kolędnicze”- II miejsce, 
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- XVIII Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby Wielkanocne w kategorii „ Palma tradycyjna”- 

III miejsce;, 

- XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Leśne zakamarki” Nadleśnictwa Kolbuszowa- 

I   miejsce rysunek klas IV, I miejsce rysunek klas V, II miejsce rysunek klas VI, 

- XVII Festiwal Muzyków w Ostrowach Baranowskich- II, IV miejsce oraz Grand Prix; 

- Gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”- II i III 

miejsce, 

- IV gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w SP Hucina- solista-I i II miejsce, zespół- I i II 

miejsce, 

- Gminny Konkurs Wiedzy o krajach Wielkiej Brytanii- SP Niwiska- I, II, III miejsce, 

- Gminny Konkurs Ortograficzny klas III w SP Siedlanka- I i II miejsce, 

- Gminny Konkurs Przyrodniczy klas III w SP Siedlanka- II i III miejsce, 

- Gminne indywidualne zawody LA w SP Niwiska: rzut oszczepem- I miejsce, bieg 100m- I, 

II, III miejsce. 

 

Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni 

 

- I miejsce w powiatowych igrzyskach sportowych dzieci w skoku w dal, 

- I miejsce w gminnych igrzyskach sportowych dzieci w skoku w dal (dziewczęta i chłopcy), 

- I miejsce gminne igrzyska sportowe młodzieży (bieg na 1000 m.), 

- I miejsce gminne igrzyska sportowe młodzieży 9pchniecie kulą), 

- III miejsce powiatowe igrzyska młodzieży (pchniecie kulą), 

- III miejsce powiatowe igrzyska młodzieży (skok w dal), 

- Interdyscyplinarny Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy - Historia – awans do rundy 

rejonowej. 

 

Szkoła Podstawowa im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Stefek, Stefan- droga do świętości”, organizator 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ‘Rędziny”,  regionalny laureat Filip Surowiec, 

- Gminny Konkurs plastyczny „Hej kolęda, kolęda”, 

- Konkurs strażacki „Młodzież zapobiega pożarom” – gminy finalista Michał Warunek, 

- Konkurs Plastyczny regionalnych Lasów Państwowych „ Leśne zakamarki” Michał Warunek 

– wyróżnienie, 
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- Konkurs ortograficzny międzyszkolny dla klas III – Szymon Stąpor wyróżnienie, 

- Konkurs przyrodniczy międzyszkolny dla klas III – Szymon Stąpor 1 miejsce, 

- Konkurs KRUS „Zapobiegamy upadkom” – Łucja Ragan, laureatka etapu rejonowego. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Hucinie 

 

- udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium 

Oświaty z historii i j. angielskiego, 

- Międzyszkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

- organizacja i uczestnictwo Gminnego konkursu plastycznego o św. Janie Pawle II, 

- organizacja i uczestnictwo Gminnego konkursu piosenki angielskiej, 

- udział w gminnym konkursie ortograficznym (kl I-III), 

- I miejsce w konkursie instrumentalistów w Ostrowach Baranowskich, 

- udział w konkursie plastycznym Lasów Państwowych, 

- udział w konkursach plastycznym i muzycznym – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

w  Trześni, 

- organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Jesień wokół nas”, 

- organizacja szkolnego konkursu ekologicznego – ekologiczny strój. 

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach  

 

- 22.10.2021-18.11.2021 - XX Międzynarodowy Konkurs "Digi-Talenty Jesień 2021", 

Świdnica zdobywając I miejsce: Hania Starzec, 

- 09.11.2021 Uczennica Hanna Starzec z klasy fortepianu p. Anny Gui zdobyła I nagrodę na II 

Międzynarodowym Konkursie „Srebrna Lira” w Sankt – Petersburgu. Forma konkursu online. 

- uczniowie naszej szkoły z klasy II c. 6-letniego rytmiki, zdobyli wyróżnienie specjalne w X 

Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Minutowa Piosenka Klasowa” w ramach programu 

edukacyjnego Akcja Labirynt 2021, 

- uczennice pana Janusza Kapiasa: Alicja Zasowska oraz Gabriela Skura zdobyły dwie nagrody 

„Złoty fagot” na VI Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowym w Wadowicach. Akompaniament p. 

Joanna Brzęś, 

- udział naszych uczniów z klasy fletu w III Ogólnopolskim Konkursie Fletowym „Śpiewające 
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fleciki” we Wrocławiu – forma online. W konkursie wzięli udział: Róża Leśniak, Bartosz 

Jemioło, Marcel Pleban (klasa p. Doroty Wilk) oraz Zuzanna Boroń (klasa p. Anny Muchy) 

- I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Małopolska 2021. Udział w konkursie uczennicy 

Marceliny Wrażeń z klasy p. Michała Jakubusa, 

-Julia Sobolewska- II miejsca na 23. Międzynarodowym konkursie "Digi-Talenty" Wiosna 

2022, 

-Maria Paśko- II miejsca na 23. Międzynarodowym konkursie "Digi-Talenty" Wiosna 2022 

-08.04.22 Nikodem Dypa - zajął II miejsce w kategorii II w “X Polskich Spotkaniach 

Kontrabasowych” w Mielcu , 

-22.05.22 Hiacynta Leśniak - III miejsce w XVII Festiwalu Muzyków w Ostrowach 

Baranowskich w Kategorii soliści klas VII-VIII , 

-11.06.22 Weronika Miroś- udział w II Festiwalu Miniatur Gitarowych w Szkole Muzycznej 

w  Tuchowie – nagroda II stopnia, 

-11.04.2022 r., Błażowa - IV Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych. 

Marcelina Wrażeń – Brązowe Miejsce, 

-22-24.04.2022 r., Łososina Dolna - IV Konfrontacje Młodych Saksofonistów. Ogólnopolski  

konkurs on-line w ramach IV Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego. Marcelina Wrażeń – 

Wyróżnienie w grupie II, 

-12-13.05.2022 r., Wrocław – Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy CEA w ramach  

Europejskiego Forum Saksofonowego 2022, 

Marcelina Wrażeń – Wyróżnienie w kat. I. 

-11.04.2022 r., Błażowa - IV Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych. Alicja 

Zasowska – Wyróżnienie, 

-25.05.2022 r., Miechów - III Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych  

KONSONANS.  Gabriela Skura, Alicja Zasowska – III miejsce. 

-18.05.2022 r., Niwiska - V Podkarpacki Festiwal Młodych Flecistów. Zuzanna Boroń – 

Wyróżnienie w kat. III, 

-27.04.2022 r. - 4. Przeworski Konkurs Klarnetowy. Monika Chochrek – Wyróżnienie za 

prezentację sceniczną, 

-16.05.2022 r., Kamień - 5. Podkarpacki Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych. Marcel 

Pleban – Wyróżnienie, Bartosz Jemioło – Dyplom Srebrnego Laureata w grupie I, Róża Leśniak 

– Dyplom Srebrnego Laureata w grupie II, 

-18.05.2022 r., Niwiska - V Podkarpacki Festiwal Młodych Flecistów. Julia Kret – II miejsce 

w kat. I, Marcel Pleban – III miejsce w kat. V, Ignacy Dypa – Wyróżnienie w kat. III, Bartosz 
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Jemioło – Wyróżnienie w kat. III. Udział w festiwalu uczennicy: Aleksandra Strzępka,  

-22.05.2022 r. - XVII Festiwal Muzyków Ostrowy Baranowskie 2022. Róża Leśniak – I miejsce 

w kategorii soliści klas IV-VI, Marcel Pleban – I miejsce w kategorii soliści klas 0-III, 

-Katarzyna Krupa - III miejsce - Makroregionalny Konkurs Waltornistów w Niwiskach, 

24.05.2022  , 

-Aleksander Łojek - II miejsce - Makroregionalny Konkurs Waltornistów w Niwiskach, 

24.05.2022, 

-2021-11-10 II Międzynarodowy Konkurs "Srebrna Lira" - Hanna Starzec - I miejsce, 

-2021-11-18 Digi-Talenty 2021 - Hanna Starzec - I miejsce, 

-2022-02-14 Festiwal w BAROKOWYM STYLU - Hanna Starzec – wyróżnienie, 

-2022-02-28 Digi-Talenty 2022 - Noemi Więcek - I miejsce, 

-2022-03-04 Piano eForte 2022 - Martyna Łazarz - wyróżnienie, Gabriela Stępień, Victoria 

Mazurek – uczestnictwo, 

-2022-03-19 - Piaknowledge International Piano Competition 2022 - Victoria Mazurek – 

uczestnictwo, 

-2022-04-28 - Florence Price Virtual Piano Competition - Victoria Mazurek, Martyna Łazarz - 

I miejsce, 

-Izabela Mazurek - wyróżnienie na V Festiwalu i Konkursie Pianistycznym “Piano eForte” 1-6 

marca 2022 r. 

 

VIII. Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne oraz organizacje 

działające w szkołach 

 

Szkoła Nazwa zajęć pozalekcyjnych organizacje działające                  

w szkole 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku  1.Kółko polonistyczne  

2.Kółko językowe 

(j.  angielski) 

3.Kółko wokalne 

4.Kółko matematyczne 

5.Kółko ekologiczne 

6. Kółko plastyczne 

7. Zajęcia dydaktyczno- 

wyrównawcze 

8. Szkolny Klub Sportowy 

- Związek Harcerstwa Polskiego 

- Samorząd Uczniowski 
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Kosowach 

-Kółko recytatorskie, 

-Kółko rytmiczno -taneczne, 

- zajęcia wyrównawcze 

(wspomagające, po pandemii) 

z matematyki, języka 

polskiego i języka 

angielskiego po 5 godzin 

(godziny ministerialne) 

 - Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im.  Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

Koło sportowe – sekcja tenisa 

stołowego 

Doświadczenia 

i  eksperymenty – zajęcia 

dodatkowe dla klasy 3 

Kółka przedmiotowe z języka 

polskiego, matematyki języka 

angielskiego 

Zajęcia wspomagające 

z języka polskiego, języka 

angielskiego, matematyki 

i  chemii 

- Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 

Pawła II w Hucinie 

-zajęcia przygotowujące do 

egzaminu kl VIII (j. polski,  

j. angielski, matematyka) 

- kółko historyczne 

- kółko geograficzne 

- kółko biologiczno-

chemiczne 

- kółko j. polskiego 

- kółko mat-pol (kl I-III) 

- kółko muzyczne 

- kółko teatralne 

- Caritas 

- Samorząd Uczniowski 

Szkoła Podstawowa  im. św. Jana 

Bosko w  Trześni 

Drużyna strzelecka „Orląt” ZS  

Szkolne koło Caritas 

- Związek Strzelecki „Strzelec” 

- CARITAS 

- Samorząd Uczniowski 

Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny 

Kózkówny  w Siedlance 

- Kółko teatralne 

- Kółko e. wczesnoszkolnej 

- Kółko j. polskiego,            

j.  angielskiego, matematyki  

- Zajęcia sportowe mini 

siatkówki 

- Samorząd Uczniowski 

- Szkolne Koło Wolontariatu 

- Związek Harcerstwa Polskiego 

Szkoła Podstawowa  Zajęcia rozwijające  - Samorząd Uczniowski 



 

49 

 

im. Św. Królowej Jadwigi  

w Niwiskach 

z matematyki  

w klasach I-II oraz edukacji 

polonistycznej w klasie III, 

zajęcia rozwijające z języka 

polskiego w klasie V, VI, 

zajęcia wspomagające 

z  języka polskiego w klasie 

VIII, zajęcia społeczne „Gry 

i  zabawy Świetlicowe” 

w  ramach opieki nad dziećmi 

dowożonymi (uczniowie klas 

I,II,III), zajęcia społeczne 

plastyczno-techniczne 

w  klasach I-III, zajęcia 

społeczne „Gry i zabawy 

ogólnorozwojowe”  

w klasie I i II 

- I szczep drużyn harcerskich 

„Gniazdo” – w ramach szczepu 

działają : 5 Gromada Zuchowa 

Rude Liski, 8 Drużyna Harcerska 

„Złote Pióra”, 8 Drużyna 

Starszoharcerska „Uskrzydleni”, 

Żeński Patrol Wędrowniczy 

„Fortis Alas” 

- Chór szkolny 

 

IX. Wyniki egzaminu ósmoklasistów 

 

Egzamin przeprowadzono w dniach  24 – 26 maja 2022 r.  

Egzamin składał się z 3 części: 

1) z języka polskiego, 

2) matematyki,  

3) z języka obcego nowożytnego. 

 

Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe i warunkuje ukończenie szkoły. Nie określa 

minimalnego wyniku, jaki zdający uczeń powinien uzyskać.  

 

przedmiot 

 

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

Liczba 

zdający

ch  

Średni 

wynik 

w % 

Liczba 

zdający

ch  

Średni 

wynik 

w % 

Liczba 

zdający

ch  

Średni 

wynik 

w % 

Liczba 

zdającyc

h  

Średni 

wynik 

w % 

Liczba 

zdający

ch  

Średni 

wynik 

w % 

Liczba 

zdającyc

h  

Średni 

wynik 

w % 

Liczba 

zdający

ch  

Średni 

wynik w 

% 

Język 

polski 

 19  64  12 60   2 71  13  69  12  68  5  68  14  49 

matematyk

a 

 19  58  12 53  2 38  13  56  12  65  5  40  14  49 

Język 

angielski 

 19  63  12 75  2 79,5  13  76  12  59  5  55  14  48 
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Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty na poziomie województwa i powiatu:   

Województwo podkarpackie: 

* j. polski – 61% 

* matematyka – 59% 

* j. angielski – 66% 

Powiat Kolbuszowski: 

* j. polski – 65% 

* matematyka – 60% 

* j. angielski – 65% 

 

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty na terenie gmin powiatu kolbuszowskiego: 

Nazwa gminy Średni wynik  

 - j. polski 

Średni wynik  

- matematyka 

Średni wynik  

- j. angielski 

Cmolas 67 58 63 

Dzikowiec 65 59 53 

Kolbuszowa wieś 64 58 64 

Kolbuszowa miasto 65 66 76 

Majdan Królewski 67 59 60 

Niwiska 63 54 64 

Raniżów 66 62 62 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Język angielski

Matematyka

Język polski

SP Kosowy 71% 

SP Siedlanka 69% 

SP Trześń/SP Hucisko 68% 

SP Trześń 65% 

SP Niwiska 58% 

SP Siedlanka 56 % 

SP Kosowy 79,5 % 

SP Siedlanka 76 % 

SP Przyłęk 75 % 
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X. Stan realizacji zadań oświatowych na rzecz uczniów 

 

1. Opieka świetlicowa 

 

Szkoła Liczba uczniów korzystających z 

opieki świetlicowej 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi  w Niwiskach 
37 

 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

27 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki   w Kosowach 
22 

Szkoła Podstawowa im. bł. 

Karoliny Kózkówny  w Siedlance 
40 

 

Szkoła Podstawowa  w Trześni 
25 

Szkoła Podstawowa im.  Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 
23 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 

Pawła II w Hucinie 
31 

 

2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 

(Dz.U. z 2020 poz.479.) gwarantowało uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla tych szkół.  

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. 
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W roku 2021/2022 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników  i materiałów 

ćwiczeniowych mieli uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych. Liczba szkół 

uczestniczących   w programie – 7. 

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła w poszczególnych szkołach: 

1) Szkoła Podstawowa w Przyłęku: 

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 9 527,34 zł, 

Łącznie skorzystało z darmowych podręczników i zeszytów ćwiczeń  75 uczniów. 

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

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 3 622,02 zł, 

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało  18 uczniów. 

3) Szkoła Podstawowa im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku: 

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 4 587,18 zł, 

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało  27 uczniów. 

4) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Hucinie: 

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 9 678,24 zł, 

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało 51 uczniów. 

5) Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Bosko w  Trześni: 

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 9 635,74 zł   

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało 68 uczniów. 

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

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 12 631,56 zł,  

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało 99 uczniów. 

7) Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi  w Niwiskach: 

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 16 410,06 zł,  

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało  116  uczniów. 

 

Łącznie wysokość wydatków na podręczniki  i materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

wszystkich szkół wydatkowano: 66 092,14 zł. 

 

4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 

Określenie uczeń  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy rozumieć dwojako.  

Po pierwsze – jest to uczeń z trudnościami spowodowanymi rożnymi czynnikami, po drugie – 

to uczeń uzdolniony o wysokim potencjale rozwojowym lub wąskich, kierunkowych 
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uzdolnieniach. W pierwszej kategorii rozumienia pojęcia są to dzieci i młodzież, które 

posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności 

w  realizacji wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także z dysfunkcji 

– dysleksji, dysgrafii, dysortografii …), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń 

środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). 

Szkoły na terenie  gminy Niwiska podejmują różnorodne działania wspierające uczniów                                

ze specjalnymi potrzebami: 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- zajęcia terapeutyczne,  

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  zajęcia logopedyczne, 

- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów,  

- zajęcia rozwijające, w tym rozwijające zainteresowania poprzez udział uczniów w kołach 

zainteresowań. 

Druga grupa uczniów, to uczniowie zdolni – o wysokim potencjale rozwojowym lub wąskich 

kierunkowych uzdolnieniach. Poziom identyfikacji i diagnozy uzdolnień w szkołach jest na 

rożnym 

poziomie. 

Oferta szkół i podejmowane działania są skierowane do uczniów o określonych 

zainteresowaniach.  Zadaniem szkół jest również rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów, 

poprzez organizację kół zainteresowań, przygotowanie do konkursów, olimpiad, a także 

poprzez indywidualne zajęcia rozwijające. Informacja dotycząca organizowanych kół 

zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych zawarta jest w pkt. VIII.  

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których m.in. wprowadzono 

orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych gminy 

Niwiska 

 

 

Niepełnosprawność Liczba uczniów w szkole Liczba uczniów w 

przedszkolu/ 

oddziale 

przedszkolnym 

Ogółem 

Słabosłyszący  1 (SP Trześń)  - 1 
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niepełnosprawność  

intelektualna w stopniu 

lekkim 

1 (SP Przyłęk) 

2 (SP Trześń)   

3 (SP Siedlanka)  

5 (SP Niwiska) 

- 11 

z niepełnosprawnością  

ruchową w tym afazją 

- 1 (SP Niwiska)   1 

z autyzmem w tym z 

zespołem Aspergera 

1 (SP Hucisko)   - 1 

Zagrożenie 

niedostosowaniem 

społecznym   

1 (SP Hucisko)   - 1 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Stan techniczny i funkcjonalność budynku szkoły 

 

     Przeprowadzone inwestycje, remonty i modernizacje  

 

Szkoła Informacja o przeprowadzonych remontach, 

modernizacjach, inwestycjach 

Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach 

 

Malowanie/odświeżenie  ścian w dwóch salach teoretycznych 

w oficynie dworskiej 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku  - Utworzenie pracowni językowej (koszt przedsięwzięcia 14 

600,10 zł), 

- Prace remontowe w pomieszczeniu biblioteki szkolnej 

(położenie paneli, zakup nowych regałów oraz książek – 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5000,00 zł, 

budżet gminy -1078,16 zł). 
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Kosowach 

- W mini sali gimnastycznej przygotowano dla uczniów salę 

lekcyjną, a jedną z sal lekcyjnych przystosowano do sali 

gimnastycznej, 

- Wymiana płytek na schodach wejściowych do szkoły, 

- Wymiana pieca (awaria starego pieca). 

Szkoła Podstawowa im.  Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Hucisku 

Zostało wydzielone pomieszczenie na magazyn sprzętu 

sportowego a w ramach współpracy  

z miejscowym KGW został odnowiony plac zabaw. 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 

Pawła II w Hucinie 

- Remont i odnowienie sprzętu na placu zabaw, 

- odmalowywanie sal lekcyjnych i bieżące naprawy, 

- monitoring zewnętrzny. 

Szkoła Podstawowa  im. św. Jana 

Bosko w  Trześni 

- wymiana pieca gazowego CO, 

- uruchomienie pracowni do techniki, 

- wykonanie trwałych łączy internetowych na terenie szkoły do 

wszystkich klas lekcyjnych i sali gimnastycznej, 

- naprawa i modernizacja 12 szt. komputerów stacjonarnych. 

Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny 

Kózkówny  w Siedlance 

-wymiana drzwi wewnętrznych do 5 klas lekcyjnych, 

-remont 1 sali lekcyjnej ( malowanie, szpachlowanie, montaż 

nowych rolet, tablicy do pisania oraz oświetlenia led). 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Królowej Jadwigi  w Niwiskach 

Remont schodów wejściowych (wymiana płytek na kostkę). 

Remont sali gimnastycznej (malowanie sufitów, ścian, 

lamperii, drabinek, zabezpieczeń kaloryferów, cyklinowanie 

i  malowanie parkietu, wymiana oświetlenia, wymiana 

parapetów zewnętrznych). 

 

XIII. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 

 

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

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę, 

Wójt Gminy przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje 

środki finansowe z Funduszu Pracy, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.               

W roku 2021 – nie wypłacono pracodawcom dofinansowania za kształcenie młodocianych  

pracowników z powodu braku płożonych wniosków.  

 

XIV. Dodatkowe środki finansowe uzyskane z rezerwy subwencji 
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oświatowej. 

 

Gmina Niwiska wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie dodatkowych 

środków finansowych z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia 

w  pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek złożono zgodnie z kryteriami dla Szkoły 

Podstawowej w Hucisku i Szkoły Podstawowej w Niwiskach.  

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono pomoce dydaktyczne do 

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia  

Gmina otrzymała dla ww. szkół na doposażenie pracowni, w których odbywają się zajęcia                             

z geografii, biologii, chemii i fizyki  środki finansowe w wysokości: 146 743,00 zł.  

 

 

XV. Podejmowane działania w okresie epidemii. 

1. Stosowanie się do wytycznych GiS, MEiN,MZ. 

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami (opracowanymi w szkole w oparciu                            

o wytyczne MEN i GIS) przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem.  

3. Propagowanie zasad poprzez zajęcia, codzienną profilaktykę, gazetki ścienne, nauka 

mycia rąk, itp. 

4. Zamontowanie przy wejściu do szkoły urządzeń do dezynfekcji rąk a także wyposażenie 

sal w zestawy dezynfekujące dla uczniów i nauczycieli. 

5. Prowadzenie zajęć z wychowawcą na temat profilaktyki Covid. 

6. Opracowanie regulaminu zdalnego nauczania. 

7. Zakup płynów i urządzeń dezynfekujących oraz maseczek. 

8. Częsta dezynfekcja pomieszczeń. 

9. Organizacja nauczania hybrydowego i zdalnego. 

10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczyli w zajęciach 

prowadzonych  ze specjalistami na terenie szkoły z zachowanym reżimem sanitarnym. 

11. Wprowadzenie posiłków w jednorazowych naczyniach. 

12. Prowadzenie zajęć z wychowawcą na temat profilaktyki Covid. 


