
 

O SZKOLE: 
 

Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku został utworzony w 1999 r. Placówka usytuowana 
jest na terenie Gminy Wiśniowa na pograniczu Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego. 
W Zespole uczy się ok 200 uczniów (130 – Szkoła Podstawowa, 70 – Gimnazjum), a opieką 

przedszkolną objętych jest 71 wychowanków w trzech oddziałach.  

Historia Szkoły sięga 1880 roku. Początkowo nauka odbywała sie w wydzierżawionych 
izbach, ale około 1900 roku postawiono pierwszy drewniany budynek szkolny, który posiadał 
3 sale lekcyjne. Nowy budynek został oddany do użytku w 1955 r. Powstał budynek piętrowy, 

murowany z nowoczesnymi salami lekcyjnymi i obszernymi korytarzami. W odrębnym 
budynku mieściła się sala gimnastyczna wraz z szatnią i łazienką.  

W 1999 r. powołane zostało Gimnazjum w Lipniku, którego młodzież uczyła sie w oddanym 

20 września 2001 roku do użytku nowym, połączonym ze Szkołą Podstawową, budynku 
Gimnazjum. Budynek Zespołu posiada 13 sal lekcyjnych, w tym salę komputerową, 3 
pomieszczenia dla przedszkolaków, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę 

do zajęć rewalidacji indywidualnej, bibliotekę z centrum multimedialnym i jadalnię. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii szkoły było podjęcie, z inicjatywy dyrektora, 

starań o nadanie sztandaru. Dzięki staraniom Dyrektora, Rady Rodziców, Nauczycieli, 
Uczniów oraz mieszkańców Lipnika, w 2014 roku szkoła Podstawowa im. Partyzantów 
mogła pochwalić się pięknym sztandarem a następnie Hymnem Szkoły, który łączy 

współczesność z bogatą historią miejscowości. W roku 2016 wskutek wprowadzonej reformy 
oświatowej wszystkie gimnazja w Polsce, w tym Gimnazjum w Lipniku, zostały włączone do 

szkół podstawowych lub stopniowo wygaszane. Gimnazjaliści z Lipnika formalnie stali się 
uczniami szkoły podstawowej. Jednocześnie przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową. I 
tak w  czerwcu 2019 roku mury Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku opuścili 

absolwenci ostatniej klasy gimnazjalnej oraz pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły 
podstawowej. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnego 

środowiska m.in.: Parafią, pobliskimi szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną w Lipniku, 
Państwową Strażą Pożarną z Myślenic, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej, Domem Pomocy Społecznej "Biały Potok" w 

Trzemeśni, Orkiestrą Dętą w Lipniku. Młodzież aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju 
akcjach ekologicznych i charytatywnych: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Góra Grosza, zbiórka karmy dla zwierząt, książek dla dzieci przebywających w 
szpitalach oraz programach i projektach edukacyjnych, m.in.:  „Małopolska – moje miejsce na 
ziemi, moja mała Ojczyzna", „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 

klas I – III szkół podstawowych gminy Wiśniowa", „Mieć wyobraźnię miłosierdzia", „No 
promil – no problem", Ogólnopolska kampania ,,Zaczytani", „Szkoła z klasą 2.0”, „Szkoła 

marzeń”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo” i wielu innych. 

Najważniejszymi osiągnięciami są:  

 Europejska Odznaka Jakości eTwinning za projekt „Jumix”, 2016r. 
 Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt „Jumix”, 2016r. 

 finalista małopolskiego konkursu przyrodniczego 2012 r.  

 laureat małopolskiego konkursu biblijnego dla uczniów gimnazjum 2016 r. 



 finalista małopolskiego konkursu biblijnego 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2016 r.,2017r., 

2020r. 
 laureat ogólnopolskiego konkursu w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł” 

2013 r., 2016r., 2018r., wyróżnienie 2020r., 
 Laureat i finalista, III miejsce i wyróżnienie  V Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę, 

2020r. 

 Laureat konkursu organizowanego przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2013. 

 Ogólnopolski Konkurs Plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo” (2 laureatów na 
etapie ogólnopolskim), 

 Laureat X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta szanujesz”, 2020r. 

 laureat ogólnopolskiego projektu -„Czytam Polskie”, 2016r. 
 laureat na etapie ogólnokrajowym- Ogólnopolski Konkurs PTTK „Moja Ojcowizna” 2016r., II 

miejsce – 2017r., laureat nagrody głównej – 2018r., II miejsce - 2020r. 

 Nagroda specjalna ufundowana przez Marka Łatasa Posła Rzeczypospolitej Polskiej w 
XIII Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich, 

 finaliści XVI Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
 Laureat i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Tradycje 

Niepodległościowe Szkoły – 1918r.”- 2019r., 
  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Reporter DBI”- 2019r. 

 I miejsce drużyny chłopców SP Lipnik w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzików 
o Puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS, 2020r. 

 

Ponadto: Finalista konkursu z biologii 2010r, Laureat konkursu historycznego 2009r., finalista 
konkursu biologicznego 2009r., finalista konkursu z biologii 2008r ,  

W Szkole działają: Klub Sportowy "Andrusy", spółdzielnia uczniowska. Szkoła opiekuje się 
miejscami upamiętniającymi historię, kształtuje poczucie przynależności do "Małej 
Ojczyzny" (opieka nad cmentarzem z okresu I wojny Światowej, udział w uroczystościach 

upamiętniających walki partyzanckie na Suchej Polanie, udział w Sztafecie Szlakiem Walk 
Partyzanckich AK i BCh). Najważniejsze założenia koncepcji Szkoły, to: bezpieczeństwo 

uczniów, poszanowanie ich praw, wszechstronny rozwój dzieci we współpracy ze 
środowiskiem, rozwijanie zainteresowań i zdolności wychowanków, przygotowanie 
absolwentów do nauki na dalszym etapie kształcenia.  

 

HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY W LIPNIKU 

 
- ta dalsza… 

Historia szkoły rozpoczyna się w 1880 roku. Początkowo nauka odbywała się w 

wydzierżawionych izbach, ale około 1900 roku postawiono pierwszy drewniany 

budynek szkolny, który posiadał 3 sale lekcyjne. Niestety już po paru latach, bo w 

1907 roku, szkoła doszczętnie spłonęła. W 1910 r. rozpoczęto budowę piętrowego 

budynku szkolnego, który ukończono już po roku, tj. w 1911r. W tym okresie szkoła 

posiadała 4 klasy, w których uczyło się ok. 200 dzieci.  



Niestety okres I Wojny Światowej a także II Wojny Światowej to czas walk i ofiar ze 

strony mieszkańców. Pamiętnym a zarazem strasznym dniem okazał się 18 września 

1944 roku kiedy to okupanci niemieccy w odwecie za niesioną przez mieszkańców 

Lipnika pomoc partyzantom, dokonali pacyfikacji wsi mordując ludzi, nie oszczędzają 

również budynku szkolnego, po którym został tylko murowany szkielet. 

Dzień 18 stycznia 1945 r. był dniem wyzwolenia gromady Lipnik spod okupacji. Od 

pierwszych chwil odzyskania niepodległości czyniono usilne zabiegi o odbudowę 

szkoły. Lata 1946 – 1952 to okres gromadzenia materiałów na budowę nowej szkoły. 

W tym czasie dzieci uczyły się w wynajętych izbach chłopskich. Dopiero w 1952 roku 

ówczesny sołtys gromady Lipnik i kierownik szkoły, udali się do Warszawy w sprawie 

budowy szkoły, gdzie otrzymano zapewnienie budowy szkoły w 1953r. Prace ruszyły 

jednak dopiero pod koniec 1954 roku.  

 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy wznieśli obiekt w czynie społecznym, 

szkoła została oddana do użytku już w 1955r. Powstał budynek piętrowy, murowany 

z nowoczesnymi salami lekcyjnymi i obszernymi korytarzami. W osobnym budynku 

mieściła się sala gimnastyczna wraz z szatnią i łazienką. W sierpniu 1955 roku 

odbyła się uroczystość przekazania budynku szkolnego przez Powiatową Radę 

Narodową w Myślenicach społeczności Lipnika jako wyraz wdzięczności Polski 

Ludowej wobec Lipniczan za ich patriotyczną postawę i walkę w czasie okupacji 

niemieckiej. 



 

Harcerze lipniccy na biwaku przed złożeniem nowego przyrzeczenia 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Rad Narodowych w świetlicy szkolnej w 

Lipniku 

Od tego czasu szkoła zaczęła prowadzi aktywną działalność, nie tylko edukacyjną, 

ale również społeczną. Powołana została drużyna harcerska, swoją działalność 

rozpoczęło PCK, Koło Odbudowy Warszawy, koła przedmiotowe oraz zespół 

artystyczny. Ten ostatni wystawił komedię teatralną „Pan Damazy’, która była grana z 

wielkim powodzeniem w Lipniku, Wiśniowej i Węglówce. Aktywność uczniów, dobre 

wyniki nauczania a przede wszystkim wzorowe zachowanie, zostały nagrodzone 

pierwszą, niezapomnianą wycieczką do Krakowa, gdzie niezapomnianą atrakcją stały 

się zabytki Krakowa oraz jazda tramwajem. 



 

Koło turystyczne na wycieczce w zagłębiu węglowym, Sosnowcu i Będzinie a także 

koło artystyczne po występach 

 

 

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły było uruchomienie w 1966 r. oddziału 

przedszkolnego, który poprzez zabawę wychowywał i przygotowywał do nauki 

przyszłorocznych adeptów szkoły. 

 



Lata 1967 - 1969 to okres szczególny. Wówczas to we frontowej ścianie budynku 

szkoły została wmurowana tablica dla upamiętnienia walk partyzanckich w rejonie 

Kamiennika i Łysiny o treści: 

 „Dla upamiętnienia walk partyzanckich z okupantem hitlerowskim w rejonie 

Kamiennika i Łysiny w roku 1944 oraz bohaterskiej postawi ludności okolicznych wsi” 

(25.05.1967r.) 

aby po dwóch latach, tj. w roku 1969 nadać Szkole Podstawowej w Lipniku imię 

„Partyzantów”.  

Te dwa wydarzenia na stałe zostawiły swój ślad w przyszłej historii szkoły 

zostawiając w spuściźnie przyszłym uczniom i pracownikom szkoły w Lipniku 

obowiązek kontynuowania postaw patriotycznych, dbania o honor i dobre imię szkoły. 

 

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 



 

 

- i ta bliższa… 

W roku 1978 szkołę w Lipniku dotknęły duże zmiany organizacyjne. Powołana 

została Zbiorcza Szkoła Gminna w Wiśniowej, do której przeniesiono uczniów klas 

VII i VIII, a Szkołą Podstawowa im. Partyzantów w Lipniku z samodzielnej szkoły 

stała się punktem filialnym. Stan ten trwał przez 3 lata, by w roku 1981 szkoła w 

Lipniku znów stała się pełną ośmioklasową szkołą podstawową.  

Reforma systemu oświaty przeprowadzona w 1999r. zobligowała władze 

samorządowe do stworzenia nowej struktury. Powołane zostało Gimnazjum w 

Lipniku, którego młodzież uczyła się w oddanym, 20 września 2001r. do użytku 

nowym, połączonym ze szkołą podstawową, budynku gimnazjum.  

 

Dyrektor szkoły dokonuje prezentacji sztandaru Rada Rodziców po uroczystości poświęcenia  

sztandaru 

17 września 2014 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku miała miejsce 

niecodzienna uroczystość. Szkoła Podstawowa imienia  Partyzantów po 65 latach 

swego istnienia doczekała się sztandaru. Pomysłodawcą i inicjatorem starań był 

dyrektor ZPO mgr inż. Arkadiusz Skiba, który wspólnie z Radą Rodziców i jej 

przewodniczącą P. Anetą Bajer rozpoczął starania o potrzebne na ten cel pieniądze. 



Zaangażowanie nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży- uczniów i absolwentów 

szkoły, dało nadspodziewane efekty. Okazało się, że wyznaczenie wspólnego celu, 

jednoczy mieszkańców Lipnika, a ich zaangażowanie w działanie i niecodzienna 

szczodrość  umożliwiła realizację zadania. 

 

    Zaproszeni goście podczas uroczystej akademii w szkole 

Czasy bohaterów z roku na rok coraz bardziej zacierają się w pamięci kolejnych 

pokoleń.  Honor, odwaga, chęć niesienia pomocy potrzebującym oraz poświęcenie 

dla słabszych – to wartości, które należy pielęgnować i przypominać młodym 

pokoleniom. Wychodząc naprzeciw tym  potrzebom, w sierpniu 2016 roku, dyrektor 

ZPO w Lipniku mgr inż. Arkadiusz Skiba, przedstawił Radzie Pedagogicznej 

propozycję Hymnu Szkoły Podstawowej im. Partyzantów w Lipniku, która została 

zaakceptowana.  

Od roku 2016 świadectwem wierności historii oraz szczytnym ideałom są sztandar 

oraz hymn szkoły, które towarzyszą największym uroczystościom.  

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                                                                     

IM. PARTYZANTÓW W LIPNIKU 

Szkołę mamy wyjątkową, my to wiemy,                                                                                              

Bohaterów pamiętamy, szanujemy.                                                                                                                     

Choć się dzisiaj do was wszyscy uśmiechamy                                                                                                        

Ślad historii pozostawia smutku cień. 

Chcę się uczyć - chcę zdobywać świat,                                                                                                               

Chcę dorównać-  ludziom z tamtych lat,                                                                                                          

Dziś nauka to przyszłości naszej klucz                                                                                                                 

Wiem to dobrze i dlatego jestem tu. 

Z partyzantów brać przykłady dzisiaj chcemy,                                                                                                       

Że Polski jesteśmy warci – pokażemy                                                                                                                 



Wiedza, nauka będzie naszym towarzyszem                                                                                                   

Mądry Polak jest potrzebny dziś Ojczyźnie. 

Chcę się uczyć, chcę zdobywać świat,                                                                                                                  

Chcę dorównać ludziom z tamtych lat,                                                                                                                  

Dziś nauka to przyszłości klucz                                                                                                                            

Wiem to dobrze i dlatego jestem tu. 

 

Wrzesień to miesiąc szczególny dla szkoły. Nie tylko ze względu na rozpoczynający 

się rok szkolny, ale przede wszystkim ze względu na kultywowane tradycje. We 

wrześniu każdego roku nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczą w 

Małopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie. 

Najważniejszym jego punktem jest Msza św. polowa w intencji partyzantów i 

mieszkańców okolicznych miejscowości zamordowanych przez hitlerowców w 1944 

roku. Na Suchej Polanie spotykają się kombatanci, harcerze, szkolne poczty 

sztandarowe i młodzież szkolna oraz kompania honorowa Wojska Polskiego.  



 

Uroczystość na Suchej Polanie jest pierwszym elementem święta Szkoły. W 

kolejnych dniach nasza młodzież wraz z pocztem sztandarowym uczestniczy w 

polowej Mszy Św. Na cmentarzu parafialnym w Wiśniowej, poświęconej tragicznie 

pomordowanym podczas hitlerowskiej pacyfikacji mieszkańców Wiśniowej i Lipnika. 

Zakończeniem tych patriotycznych uroczystości jest uroczysta akademia w szkole.  

 

Nowym elementem patriotycznego wychowania od 2013 roku jest również 

organizowana co roku akademia z okazji Odzyskania Niepodległości. Uroczystość 

odbywa się w kościele parafialnym i poprzedzona jest Mszą Św. z udziałem 

mieszkańców Lipnika oraz  gości zaproszonych.   



 

Młodzież naszej szkoły, wzorem lat ubiegłych, aktywnie uczestniczy w różnego 

rodzaju projektach i wydarzeniach. Rok 2005 to rok realizacji projektu p.n. „SZKOŁA 

MARZEŃ” w ramach której wychowankowie rozwijali swoje zamiłowanie w 

działalności artystycznej (koło teatralne, koło wokalno-taneczne, koło twórczości 

regionalnej) pielęgnując tradycje regionalne i patriotyczne, czerpiąc radość ze 

wspólnego spędzania czasu wolnego.  

 

Okres realizacji projektu to także radość bycia dla innych, pomoc osobom starszym i 

niepełnosprawnym, poprzez zaangażowanie w pracę wolontaryjną  „Klubu Ośmiu”. 

„Szkoła marzeń” to nie tylko rozwijanie zainteresowań z dziedziny m.in. chemii, 

informatyki, fizyki  zajęć sportowo-rekreacyjnych, ale również stwarzanie warunków 

do działań uczniom niepełnosprawnym i zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi. 

Lata 2014/2015 oraz 2015/2016 to okres uczestnictwa uczniów ZPO w Lipniku w 

ogólnopolskim programie „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”  realizowanym przez Fundację 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Dyrektor, koordynator oraz  

nauczyciele wykonywali wyznaczone zadania, a opisy umieszczali na platformie w 

swoim profilu uczestnika. W realizowanym programie aż dziewięć nauczycielskich 

inicjatyw zostało wyróżnionych Dobrymi praktykami, m.in.: „Pejzaże – obrazy 

naszych marzeń. Pejzaż i jego rola w literaturze i sztuce”, „Medienkoffer – kufer 

medialny”, „Wie spät ist es?”.  



Intensywna praca Zespołu 2.0 wraz uczniów zaowocowała zaproszeniem szkoły na 

Festiwal 2.0 w Warszawie, a dyrektor, nauczyciele i uczniowie za swoje 

zaangażowanie otrzymali gratulacje i tytuł SZKOŁY EKSPERCKIEJ, co oznacza iż 

nauczyciele z całej Polski mogą czerpać wzór z naszych działań wpisujących się w 

postulat MEN – SZKOŁY OTWARTEJ oraz propozycji CEO – SZKOŁY MYŚLENIA. 

 

 

Kolejnym wydarzeniem społeczności szkolnej w Lipniku  w latach 2014-2016 było 

uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacyjnym „MISTRZOWIE 

KODOWANIA”,  w którym uczniowie  uczyli się programowania językiem Scratch, 

językiem programowania, pozwalającym uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, 

historyjki i inne projekty. Celem Mistrzów Kodowania było rozwijanie umiejętności 

analitycznego i kreatywnego myślenia.  

 

Działania uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt zostały docenione na 

arenie ogólnokrajowej, a jego wyrazem było zaproszenie na Festiwal Mistrzów 

Kodowania w Warszawie. 



 

Na uwagę zasługują również realizowane w Zespole Placówek Oświatowych zajęcia 

w ramach projektu eTwinning. Program ten działa od 2005 roku, jako główna akcja 

Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z 

Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającej edukację, szkolenia, inicjatywy 

młodzieżowe oraz sportowe. W ramach projektu, młodzież z Lipnika współpracowała 

ze szkołami z Niemiec, Chorwacji, Grecji, Czech i Turcji. Efektem tej pracy było 

przyznanie w 2014r. wyróżnienia przez Biuro eTwinning w Brukseli- Europejska 

Odznakę Jakości eTwinning . Przyznanie tego wyróżnienia oznaczało, że praca 

uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.  

 



Ważnym elementem podejmowanych w szkole zadań jest dbałość o bezpieczeństwo 

dzieci i uczniów. W związku z powyższym Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku 

w roku 2015 przystąpił do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 

realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako „SZKOŁA PROMUJĄCA 

BEZPIECZEŃSTWO”, przy współpracy z Komendą Powiatową w Myślenicach. 

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do rea lizacji przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem tego programu jest promocja, 

kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Kompleksowe 

działania podjęte w szkole, współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w celu 

ciągłej poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki i eliminowania zjawisk antyspołecznych i 

patologicznych, zostały docenione , a szkoła z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewody Małopolskiego  

otrzymała certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO. 

 

W ZPO w Lipniku  kolejny już raz odbyła się edycja międzyszkolnego Konkursu 

Matematycznego „Krakowska Matematyka” dla uczniów szkół podstawowych z 

województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski 

Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie.  Celem 

konkursu jest popularyzacja matematyki i historii Krakowa wśród uczniów szkół 

podstawowych oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami 

matematycznymi. Cieszy się on coraz większym powodzeniem wśród uczniów z 

województwa małopolskiego i nie tylko. Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku jest 

gospodarzem corocznej edycji od roku 2014 i coraz więcej szkół zgłasza chęć 

przyjazdu do naszej szkoły. Na wszystkich uczestników konkursu tradycyjnie czekał 

poczęstunek. 



 

Począwszy od 2013 roku w Lipniku organizowane są również konkursy gminne dla 

wszystkich szkół  Gminy Wiśniowa z przedmiotów:  

języka angielskiego dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej  

 

oraz matematyki dla uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej. 



 

 

Piękną tradycją stały się również coroczne spotkania wigilijne z osobami starszymi, 

samotnymi i wszystkimi, którzy chcą dzielić się świątecznym ciepłem i życzeniami. 

Ten szczególny wieczór rozpoczyna się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym 

w Lipniku, a następnie wszyscy spotykają się w szkole, gdzie na uczestników czeka 

poczęstunek i montaż słowno-muzyczny prezentowany przez uczniów i rodziców. 

 



 

W szkole realizowane były następujące akcje i projekty: 

 „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała Ojczyzna” 

 „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół 

podstawowych gminy Wiśniowa” 

 „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 

 „ Szkoła marzeń” 

 „Szkoła promująca bezpieczeństwo” 

 „Szkoła z klasą 2.0” 

 „ No promil – no problem” 

 „Szkoła na szóstkę” 

 Ogólnopolska kampania „ Zaczytani” 

 „Wiśniowa Gra” 

 „Góra grosza” 

 „Szlachetna Paczka” 

 Projekt edukacyjny „Śladami miejsc pamięci w Niemczech” w ramach polsko –

niemieckiej współpracy młodzieży 



 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 „Rodacy Bohaterom” – paczka dla kombatantów na wschodzie 

 Międzynarodowy i międzyregionalny projekt „Ocalić od zapomnienia” 

 Projekty edukacyjne:   

 „Lepsza Szkoła”  ,  

 „Światowy dzień liczby Pi”  , 

  „Światowy Dzień Poezji” 

 „Akademia bezpiecznego Puchatka”  ,  

 „Dobrze cię widzieć” (kamizelki odblaskowe)   

 Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” 

 program „Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie” , „Znajdź właściwe rozwiązanie”   

 „Europejski Tydzień Kodowania”, „Godzina Kodowania”      

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dobrze jemy - Szkoła na widelcu” oraz 

„Wielka Mapa Polski” 

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,         

 Ogólnopolski projekt „Piękna nasza Polska cała”   

 Ogólnopolski konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,     

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  

 Ogólnopolska akcja „100 pozdrowień na 100-lecie niepodległości”   

 „Dzień głośnego czytania”,        

 „Międzynarodowy Dzień  Muzyki” 

 Ogólnopolska Akcja „Bezpieczne wakacje” 

„  

Najważniejsze osiągnięcia uczniów: 

 Finalista konkursu przyrodniczego 2012r (Aleksandra Murzyn) 

 Finalista konkursu biblijnego 2012r. (Aleksandra Murzyn) 



 Finalista konkursu z biologii 2010r (Anna Hir) 

 Laureat konkursu historycznego 2009r.(Agnieszka Obajtek) 

 Finalista konkursu biologicznego 2009r. (Agnieszka Obajtek) 

 Finalista konkursu z biologii 2008r (Krzysztof Morajka) 

 Finalista małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2012/2013 (Wiktoria Zabłocka) 

 Finalista małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2013/2014 (Wiktoria Zabłocka) 

 Nagroda specjalna ufundowana przez Marka Łatasa Posła Rzeczypospolitej 

Polskiej w XIII Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich 

 Finalista Małopolskiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (Agnieszka Obajtek) 

 Laureat ogólnopolskiego konkursu w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy 

umysł w 2013r.” (Bartłomiej Kuchnia) 

 Laureat konkursu organizowanego przez Departament Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2013 (Julia 

Jasek) 

 wyróżnienie w Małopolskim konkursie profilaktycznym No Promil No Problem 

/kategoria: rysunek/ - 2015 r. (Małgorzata Habieda) 

 wyróżnienie w Ogólnopolskim Młodzieżowym konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy , 2015r. (Wacław Bobowski) 

 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę", III 

miejsce, etap wojewódzki, 2016r. (Wacław Bobowski, Dziadkowiec Joanna, 

Dziadkowiec Anna) 

 Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-plastycznego "Zachowaj 

Trzeźwy Umysł" -kategoria rysunek, 2016r. 

 Laureat Kuratoryjnego Konkursu Tematyczny "Z mądrością proroków przez 

świat- Księga Jonasza", 2016r. (Maria Wilk) 

 Finalista Kuratoryjnego Konkursu Tematyczny "Z mądrością proroków przez 

świat- Księga Jonasza", 2016r. (Katarzyna Bugaj) 

 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł – 

kategoria: rysunek, 2016r. (Aleksandra Kukla) 



  III miejsce w XV Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania , 2016r. (Wacław 

Bobowski) 

 wyróżnienie w Ogólnopolskim Młodzieżowym konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” , etap powiatowy, 2016r., 2017r. (Wacław Bobowski) 

  III miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” , etap wojewódzki, 2016r. (Anna Dziadkowiec, Joanna 

Dziadkowiec,  Wacław Bobowski) 

 Laureat Kuratoryjnego Konkursu Tematycznego „ Z Dobrą Nowiną przez 

życie”, 2017r. (Joanna Jasek) 

 II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” , etap wojewódzki, 2017r. (Wacław Bobowski) 

 III miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę”, etap powiatowy i wojewódzki, 2017 r. (Aneta 

Jaśkowiec ,  Aleksandra Knapik ) 

 wyróżnienie w XVI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, 2017r. (Michał 

Jamróz) 

 wyróżnienie w ogólnopolskim etapie konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł 

/kategoria: praca literacka i plastyczna/ - 2017 r. (Wacław Bobowski) 

 wyróżnienie w ogólnopolskim etapie konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł 

/kategoria: praca plastyczna/ - 2017 r. (Anna Bzowska) 

 II miejsce Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy , 2018r., (Dawid Krzan, Szymon 

Zieliński, Szymon Weszka, Arkadiusz Pawlak) 

 III miejsce Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy  i wojewódzki, 2018r., (Marcjanna 

Irzyk, Magdalena Polak) 

 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł, 2018r. 

(Bartłomiej Bajer) 

 laureat nagrody głównej ogólnopolskiego konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł 

z finałem w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 2018 r. (Natalia Dziadkowiec) 

 wyróżnienie w IV Małopolskim Konkursie na gadkę organizowanym przez Koło 

Językoznawców UJ z Krakowa, 2018r. (Kacper Poradzisz) 



 II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym 

„Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy i wojewódzki, 2019 r. (Michał 

Cholewa) 

  wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł /kategoria:  

praca literacka/,  2019 r. (Zuzanna Kowalczyk) 

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Jan Paweł II – Mój autorytet” 

(Szymon Skóra) 

 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł /kategoria:  

praca literacka/ , 2019 r. (Tomasz Jasek ) 

 Laureat i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Tradycje 

Niepodległościowe Szkoły – 1918r.”, 2019r. (Grzegorz Twardosz) 

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Jan Paweł II – Mój autorytet” (Filip 

Kucała) 

 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Reporter DBI” (Dawid Bała) 

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Jan Paweł II – Mój autorytet” (Anna 

Bzowska) 

 Laureat i finalista, III miejsce i wyróżnienie V Ogólnopolskiego Konkursu na 

Gadkę, 2020r. (Grzegorz Olesek) 

 Laureat X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta szanujesz”- etap 

wojewódzki, 2020r.  (Szymon Skóra) 

 Finalista konkursu biblijnego organizowanego przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty „Z Dobrą Nowiną przez życie” , 2020r. (Jolanta Habieda kl.5, Barbara 

Habieda –kl.7, Małgorzata Habieda- kl.8b) 

 II miejsce- etap wojewódzki, I miejsce -etap rejonowy Ogólnopolskiego 

Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii: praca literacka 

„ Nie można zapominać skąd jesteśmy – historia Małej Ojczyzny krwią 

pisana”, 2020r. (Przemysław Świerszcz) 

 II miejsce - etap wojewódzki , I miejsce- etap rejonowy Ogólnopolskiego 

Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii: praca 

multimedialna: ”W świecie zawodów moich dziadków” , 2020r. (Mateusz 

Kuczaj) 

 II miejsce w  VI  edycji Wojewódzkiego Festiwalu Językowego  Niegowić 2020 

– konkurs piosenki (Małgorzata Stalmach) 

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-literackim ZTU w 

kategorii: praca literacka: „Chce mi się chcieć. Ja za 20 lat”, 2020r. (Tomasz 

Jasek, Zuzanna Kowalczyk) 

  


