
NASZA OFERTA EDUKACYJNA 

Obecnie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach wchodzi 

Przedszkole (2 oddziały) i ośmioletnia Szkoła Podstawowa.  

Sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

multimedialny: komputery, monitory dotykowe, tablice interaktywne, projektory 

multimedialne i ekrany.  
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Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia, co potwierdzają wyniki osiągane przez 

uczniów na egzaminie ósmoklasistów. W roku szkolnym 2019/20 szkoła uplasowała się na II 

miejscu w Gminie Mielec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami środowiska szkoła tworzy bogatą ofertę edukacyjną. Co 

roku organizowanych jest ponad 20 różnego typu zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, 

zajęcia z programowania, językowe, plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, sportowe, 

wyrównawcze. Podejmowane są liczne działania innowacyjne. Nauczyciele poszukują 

nowych form nauczania poprzez realizację projektów i programów edukacyjnych m. in. 

“InstaLing dla Szkół”, „Młodzi głosują”, „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, „Bądźmy 



poszukiwaczami autorytetu”,  „Historia w kolorach”, „Aktywna tablica”, „Ożywić pola” . 

Bogata oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, a także pomaga 

przezwyciężać trudności w nauce. 

Uczniowie biorą udział w konkursach na różnych szczeblach: ogólnopolskim, 

wojewódzkim, rejonowym, gminnym, międzyszkolnym i odnoszą liczne sukcesy.  

     

 

    

 

 



 

Promowane jest czytelnictwo - uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych,                    

w wieczorkach czytelniczych, słuchają czytania różnych utworów literackich, biorą udział                         

w konkursach czytelniczych szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła współpracuje z biblioteką 

gminną, a także bierze udział w akcjach  i programach ogólnopolskich np. „Książki naszych 

marzeń”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Narodowe czytanie”, „Cała Polska 

czyta dzieciom”. 

   



 

Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów                    

i pracowników. Podejmowane są  różnorodne działania promujące zdrowie, m.in. realizowane 

są liczne programy prozdrowotne i profilaktyczne: „Spójrz inaczej!”, „Przyjaciele Zippiego”, 

„Trzymaj formę”, „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, „Nie pal przy 

mnie, proszę!”, „Bieg po zdrowie”, „Uciec przed cukrzycą”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, 

„Śniadanie daje moc”. 

Proces dydaktyczno - wychowawczy wspierany jest również przez organizowanie 

różnego rodzaju wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych. Nasi 

uczniowie mieli okazję poznać wiele polskich miast m.in. Chęciny, Kielce, Lipiny, Pilzno, 

Łańcut, Rzeszów, Sandomierz, Baranów Sandomierski, Zakopane, Janów Lubelski, Zator, 

Bochnię, Zalasową. Corocznie biorą udział w wielu wyjazdach do kina i teatru.     

 



 



 

 



 

Od 1 września 2014 r. w szkole działa świetlica szkolna. Dzieci z klas I-III mogą 

korzystać z opieki przed obowiązkowymi zajęciami od godziny 7:00 i po obowiązkowych 

zajęciach do godziny 15:30. Podczas zajęć nauczyciele kształtują nawyki kultury osobistej                

i współżycia w grupie, rozwijają zainteresowania,  rozpoznają  zdolności uczniów, wdrażają 

do samodzielnej pracy umysłowej, udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

organizują właściwe i ciekawe formy wypoczynku oraz kulturalną rozrywkę.     

 



 



 

 

Szkoła posiada również własną stołówkę. Przygotowuje się tam dwudaniowe obiady 

z deserem, a także śniadania i podwieczorki dla przedszkolaków. Ponadto uczniowie mają 

możliwość skorzystania z ciepłego napoju na przerwie śniadaniowej.  Dzieci z klas I-V 

otrzymuje bezpłatnie mleko oraz porcje owoców i warzyw w ramach udziału  szkoły                          

w  programach „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

 

W szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności (pod patronatem PKO Banku 

Polskiego), Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”, aktywnie działa Samorząd 

Uczniowski, który prowadzi sklepik.  

 

 





 



 

Rokrocznie odbywają się liczne imprezy i uroczystości o charakterze 

środowiskowym, które cieszą się dużym uznaniem społeczności szkolnej i lokalnej np. 

Noworoczne kolędowanie z Babcią i Dziadkiem, wieczornice, uroczystości patriotyczne, 

przedstawienia jasełkowe,  Dzień Matki, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, itp.    





 

 



 

 

Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, np.:  

 Sołtysami i Radami Sołeckimi Książnic, Goleszowa, Bożej Woli , 

 Radnymi z Książnic i Goleszowa , 

 Urzędem Gminy Mielec, 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu, 

 PCPR, 

 Muzeum Regionalnym w Mielcu, 



 Ochotniczą Strażą Pożarną w Książnicach i Goleszowie oraz Powiatową Państwową 

Strażą Pożarną w Mielcu , 

 Komendą Powiatowej Policji w Mielcu , 

 NZOZ "MARGO-MED" w Podleszanach, 

 Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu , 

 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mielcu, 

 Gminną Biblioteką Publiczną w Podleszanach, 

 PKO Bankiem Polskim Oddział w Mielcu , 

 Nadleśnictwem Tuszyma , 

 Kołem Łowieckim „Łoś” i „Diana” ,  

 Kołem Diabetyków w Podleszanach, 

 Sądem Rejonowym w Mielcu, 

 Stowarzyszeniem Społeczno- Edukacyjnym „Orzeł Biały- Strzelec”. 


