
Szkoła Podstawowa nr 1                

im. Władysława Reymonta

w Otwocku

90 - lecie 



Historia szkoły

 1 IX 1918 r. - powstała pierwsza w Otwocku Publiczna Szkoła
Powszechna.

 Listopad 1927 r. - szkole nadano imię: Siedmioklasowa Publiczna
Szkoła Powszechna im. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku.

 1933 r. - nastąpiły rozbudowa i rozwój szkoły.

 1936 r. - oddano do użytku salę gimnastyczną i położono fundamenty
pod prawe skrzydło budynku.

 1939/1940 r. - w czasie wojny lekcje zostały przerwane. Odbywała się
nauka konspiracyjna. Gmach szkoły zajęli okupanci na magazyn
zbożowy.

 1944 r. - zniszczeniu uległ budynek i jego wyposażenie.

 1945 r. - dzieci i nauczyciele powrócili do własnej, ale zdewastowanej
szkoły. Rozpoczął się okres jej odbudowy i rozwoju.

 1948/1949 r. - wykończono prawe skrzydło, wykonano kanalizację oraz
centralne ogrzewanie.



 1959 r. - w listopadzie oddano do użytku drugie piętro budynku.

 1966/1967 r. - odnotowano rekordową liczbę uczniów: w 30 oddziałach
1279 dzieci.

 1976 r. - w październiku nastąpiło wręczenie sztandaru i odznaczenie
szkoły Medalem KEN

 1992/1993 r. - odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy istnienia
szkoły.

 1 IX 1999 r. - Jedynka stała się sześcioklasową szkołą podstawową.

 2000 - 2001 r. - w ramach obchodów Roku Reymontowskiego uczniowie
SP 1 brali udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej
pobyt Władysława Reymonta w Otwocku.

 1 IX 2001 r. - zakończono długo oczekiwany remont. Jedynka zyskała
nową elewację i okna.







WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT (1867 – 1925) 

Największe jego dzieło to ,,Chłopi’’.

Za tę powieść otrzymał w 1917 r. Nagrodę Polskiej Akademii
Umiejętności, a w 1924 r. Literacką Nagrodę Nobla. Część powieści
powstała w Otwocku, gdzie pisarz często przebywał. Do dzisiaj
pozostał po nim dom, który stoi przy ulicy nazwanej jego imieniem.

Na budynku umieszczona została tablica pamiątkowa, pod którą
corocznie w maju – z okazji urodzin pisarza - uczniowie naszej szkoły
składają kwiaty.

A oto słowa wypowiedziane przez naszego patrona:


Nie lubię górskich lasów, drzewa tam sterczą niby zielone blaszki,
na których wzroku oprzeć nie można... Co innego Otwock.





introligatornia
lekcja matematyki

budynek szkoły w roku  1928 budynek szkoły w  roku 1968



sala historyczna sala językowa sala języka polskiego

sala matematyczno-informatyczna świetlica szkolna sala przyrodnicza



Uczniowie naszej szkoły co roku 

biorą udział w konkursach 

przedmiotowych (szkolnych) 

oraz ogólnopolskich 

i wojewódzkich. Są to konkursy 

polonistyczne, recytatorskie, 

przyrodnicze, ekologiczne, 

matematyczne, plastyczne 

i  historyczne. Nasi uczniowie 

zajmują na nich punktowane 

miejsca. Mamy dużo 

uzdolnionych i mądrych uczniów 

ze wspaniałymi wynikami w nauce, 

co wykazują właśnie konkursy 

i sprawdzian szóstoklasistów.



Nasza szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi.

Uczniowie o wybitnych zdolnościach sportowych biorą udział

nie tylko w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, ale również

w zawodach na szczeblu powiatowym oraz

w ,,Czwartkach lekkoatletycznych’’.

Oto dyscypliny w jakich bierzemy udział:

 rzut piłeczką palantową 

 skok w dal

 biegi (60m, 300m, 1000m)

 skok wzwyż

Największe osiągnięcia mamy w siatkówce, koszykówce i tenisie

stołowym.



Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań: 

 koło  polonistyczne

 koło matematyczne

 koło plastyczne

 koło ekologiczno - przyrodnicze 

 koło  europejskie

 koło informatyczne

 koło historyczne

 SKS (chłopcy i dziewczęta)

Na tych zajęciach uczniowie mogą

rozwijać swoje zainteresowania

i umiejętności.



W naszej szkole nie tylko się uczymy, ale także się bawimy.

Każdego roku nauczyciele i rodzice organizują nam zabawę

karnawałową.



Kiedy kończy się zima,

organizujemy Święto Wiosny.



1 czerwca zamiast lekcji sprawdzamy

swoje umiejętności podczas Dnia Sportu.



W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

organizujemy wystawę plakatów.



Co wyróżnia moją szkołę 

spośród innych?

Jest najstarszą szkołą w Otwocku,

w tym roku obchodzi 90 rocznicę istnienia.

Ma opracowany własny rytuał pasowania

na ucznia i pożegnania absolwentów.

Ale najważniejsi i wyróżniający

ją są ludzie:

nauczyciele i my - uczniowie!



Oto mundurek, w którym chodzą nasi uczniowie.

Składa się on z koszulki z krótkim rękawem w kolorze

granatowym/błękitnym lub plakietki przyczepianej

do bluzy. Logo naszej szkoły to błękitna jedynka (cyfra)

oraz żółte słoneczko z nazwą naszej szkoły.



Informacje ogólne

Liczba uczniów naszej szkoły – 557

Liczba nauczycieli – 50

Dyrektor  szkoły – Wanda Najman

Zastępca dyrektora – Elżbieta Kuźmińska - Klimiuk

Pedagog szkolny – Angelika Domańska

Psycholog szkolny – Magda Klimkiewicz

Kierownik administracyjny – Małgorzata Dobosz

Kierownik świetlicy – Małgorzata Grajewska



Kontakt ze szkołą 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Otwocku

Adres szkoły: Otwock, ul. Karczewska 14/16

Telefon: (0-22) 779 24 14

Adres WWW: http://sp1otwock.edupage.org

E-mail szkoły: sp1otwock@gazeta.pl 


