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•

Dokładnej daty powstania naszej szkoły nigdy
nie ustalono. Wiadomo tylko, że wiąże się to z
powstaniem fabr yki w Porębie pod koniec XVIII
wieku.

•

W 1918 roku ówczesny zarząd fabr yki podzielił
szkołę na Fabr yczną i Gminną.

•

Około 1923 roku obie szkoły zostały połączone i
upaństwowione. Ich wspólną siedzibą został
budynek Szkoły Fabr ycznej.

•

Nosiła ona wówczas nazwę Siedmioklasowej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie. Liczyła
600 uczniów i miała siedem klas oddziałowych.

•

Była to tzw. szkoła zbiorcza. Uczęszczały do niej
dzieci z Poręby, Górki, Krzemiendy i Niwek
po ukończeniu klasy czwartej. Kierownikiem
ówczesnej szkoły był Antoni Słabiak

•

W 1928 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.

•

Teren pod jej budowę ofiarowała fabryka.

•

Budynek szkolny został oddany do użytku w lutym 1935 roku.

•

Budowę szkoły rozpoczął Antoni Słabiak, a dokończył nowy kierownik
szkoły – Antoni Szaber.

•

Od roku 1924 do1939 zmieniali się kierownicy szkoły i skład grona na
uczycielskiego.

•

4 września wkroczyły do Poręby wojska hitlerowskie i od tego
momentu naukę prowadzono w budynku szkolnym w Porębie II.

•

Od lipca 1940 roku do lipca 1942 roku szkoły na terenie powiatu były zamknięte. Na
początku lipca 1942 roku naukę wznowiono, kierownikiem tej szkoły był Lec Antoni ,
nauczycielami – Gawkowska Maria, Osys Kazimiera. Realizowano program
siedmioklasowej szkoły podstawowej języka polskiego, matematyki i przyrody.

•

Po wyzwoleniu Poręby przez wojska radzieckie (20 stycznia 1945r.) rok
szkolny rozpoczął się uroczyście 19 lutego 1945 roku. Trwał on do 7 lipca.

•

W roku szkolnym 1946/47 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa.

•

Dnia 20 września 1949 r. szkoła otrzymała klucze do sali gimnastycznej.

•

Od września 1954r. do września 1956 r. obowiązki kierownika szkolnego pełniła
Maria Gawkowska.

•

W latach 1956- 1972 obowiązki kierownika szkoły objął Henryk Obwarzanek –
nauczyciel chemii. Do rozbudowy szkoły przystąpiono w 1963 roku i trwała ona do
1966 roku. Henryk Obwarzanek funkcję kierownika szkoły pełnił do 1.09.1972r.

•

1 września 1972r. nominację na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w
Porębie otrzymał mgr Czesław Nowak. Pod jego kierownictwem szkoła
zaczęła się przygotowywać do nadania imienia Ludowego Wojska
Polskiego.

•

W dniu 12 października 1974 roku odbyła się uroczystość nadania
szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego. Ufundowano sztandar
szkoły i płaskorzeźbę bohatera.

•

W latach 80 – tych przystąpiono do budowy pełnowymiarowej sali
gimnastycznej, którą uroczyście oddano do użytku w styczniu 1985
roku.

•

Uroczystym wydarzeniem, na którym uczniowie dumnie reprezentowali
sztandar Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie, był Jubileusz 60 -lecia
Szkoły, który miał miejsce w październiku 1995roku. Po odejściu na
emeryturę w 2001 roku Pani Haliny Korkus obowiązki wicedyrektora
objęła Urszula Smolarska. Mgr Czesław Nowak pełnił funkcję dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie przez okres 30 lat.

•

We wrześniu 2002 roku, dyrektorem szkoły
został Gabriel Zieliński, po jego odejściu w
listopadzie obowiązki dyrektora przejęła Urszula Smolarska

•

Po reformie oświaty w 1999 roku część
nauczycieli przeszła do nowo utworzonego
gimnazjum.

•

1 września 2008 rozpoczął się pierwszy rok
szkolny w Miejskim Zespole Szkół w Porębie.
Dyrektorem została mgr Iwona Muskalska,

•

W dniu 12.02.2010r. Nastąpiło uroczyste
otwarcie Hali Sportowej.

•

W roku szkolnym 2018/ 2019 funkcjonowały
dwa oddziały trzecich klas gimnazjum.

•

Był to ostatni rocznik uczniów, którzy pożegnali
szkołę jako absolwenci.

•

W wyniku reformy oświaty zlikwidowano w
Polsce gimnazja.

•

W Porębie utworzono ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 1 im, Wojska Polskiego.

•

W roku szkolnym 2019/2020 funkcję dyrektora szkoły
objęła mgr Agnieszka Andrzejewska, a wicedyrektora –
mgr Jolanta Pucek.

•

Szkoła zmienia swoje standardy dopasowując się do
współczesnych nowoczesnych możliwości i oczekiwań.

•

W szkole przeprowadzono szereg modernizacji, które mają
na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, wzbogacono bazę
dydaktyczną, przygotowano ofertę edukacyjną o zajęcie
dodatkowe na świetlicy szkolnej oraz zajęcia pozalekcyjne.

•

Szkoła sięgnęła po nowoczesne technologie.

•

Uruchomiono projekt unijny „Rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniów”

•

Współpraca i komunikacja z rodzicami została usprawnione
poprzez e – dziennik.

•

Zadbano o pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w
nauce – obejmując ich szeroką różnorodnością zajęć
pozalekcyjnych, prowadzone są innowacje pedagogiczne i
projekty edukacyjne.

•

Źródła: https://sp1poreba.pl/o-nas/

