Kalendarium historii
najstarszej szkoły
w Kłodawie





















1897r. - zakończono budowę budynku szkolnego; inauguracja działalności Publicznej
Szkoły Elementarnej.
1914 - 1918 - gmach szkoły ulega kilkakrotnym pożarom.
1918r - założono Ognisko Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych.
1919r - szkoła zmienia nazwę na Publiczną Szkołę Powszechną, funkcjonuje, jako
placówka czteroklasowa.
1920r - przy szkole powstaje biblioteka kłodawskiego ogniska ZNP.
1921r. - ostatecznie ukonstytuowała się 7 - klasowa Publiczna Szkoła Powszechna.
Nauczyciele rozpoczynają prowadzenie kursów dla analfabetów.
1924r - powstaje biblioteka szkolna.
1927r - działalność rozpoczyna drużyna harcerska Jana Stalskiego; powstaje chór
szkolny oraz zespół mandolinistów.
1937r - powstaje koło PCK oraz powołano „Komitet Opieki nad Dzieckiem” - w jego
ramach działa sekcja dożywiania i odzieżowa.
1938r - powstaje Spółdzielnia Uczniowska „Promyk”.
1939r - po raz pierwszy zorganizowano na terenie Kłodawy półkolonie dla młodzieży
szkolnej.
1939 - 1945 - szkoła zawiesza działalność: budynek szkolny został zajęty przez
wojsko polskie, następnie zamieniony na szpital wojskowy i szpital dla ludności
wędrującej z zachodu, następnie przeznaczony na koszary dla stacjonujących wojsk
niemieckich; 1940r. budynek przeznaczono na organizującą się szkołę dla dzieci
niemieckich; 1944r. ponownie zamieniony na koszary dla wycofujących się wojsk
niemieckich.
1945r. - szkoła wznowiła działalność, zorganizowano kursy dla młodocianych oraz
utworzono klasy przyspieszone. Powołano pierwszy po wojnie Komitet Rodzicielski;
1947r. - powołano pierwszy w dziejach szkoły Samorząd Uczniowski.
1948r. - wznowiono kursy dla analfabetów. Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany
przez Związek Młodzieży Katolickiej.
Lata 50-te - szkoła przemianowana na Szkołę Podstawową nr 1.
1950r. - przeprowadzono radiofonizację budynku szkolnego;
1957r. - oddano do użytku nowy pawilon szkolny z 4 salami lekcyjnymi.
1965r. - powołano Radę Postępu Pedagogicznego. Spółdzielnia Uczniowska
„Promyk” zmieniła nazwę na SU „Jutrzenka”





























1968r. – powstaje pierwsza drużyna zuchów – Zuchy Kopalniane.
1970r. - powstaje drużyna Zuchów Timorowców i Zuchów Chałabałowych.
1972r. - uruchomiono stołówkę szkolną.
1973r. - szkoła włącza się do akcji powoływania rodzin zastępczych.
1974r. - powstaje zespół harcerski piosenki i ruchu „Iskierki”.
1975r.- szkoła otrzymuje tytuł „Szkoły Środowiskowej”.
1977r. - Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka" za prowadzoną akcje zajęła
II miejsce w kraju.
1981r. - Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka" za prowadzoną działalność zajęła
III miejsce w kraju.
1988r. - Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka" za prowadzoną działalność zajęła
I miejsce w kraju.
1989r. - zakończono przebudowę pawilonu szkolnego i modernizację, tzw. „starego
budynku".
1995r. - oddano do użytku przyszkolny stadion sportowy.
1997r - przebudowano kotłownię i zainstalowano ogrzewanie olejowe. Oddano
do użytku drugą część boiska – asfaltowe.
02.10.1997r - poświęcenie „Sztandaru Szkoły" w ramach obchodów 100-lecia
SP nr 1.
1998r. - oddano do użytku nową salę techniczną po byłej kotłowni węglowej.
1999r. - powołanie do życia Zespołu Szkół nr l: 6-klasowej Szkoły Podstawowej
i 3-letniego Gimnazjum.
2000r. – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej.
2001r. – uroczyste oddanie do użytku hali sportowej.
2002r. – inauguracja działalności Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurokłodawiacy”.
2003r. – polsko-niemiecka wymiana młodzieży gimnazjalnej z ZS nr 1 z młodzieżą
gimnazjalną z Dassel.
2004r. – zainstalowano monitoring szkolnych pomieszczeń.
2005r. – w bibliotece szkolnej utworzono Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej.
2006r. – powołanie Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka”, udział szkoły w programie
Ministra Edukacji Narodowej pt. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
2007r. – zamontowano monitoring wizyjny, rozpoczęcie obchodów 110 - lecia
kłodawskiej Jedynki.
2010r. - udział szkoły w programie Ministra Edukacji Narodowej pt. „Rok odkrywania
talentów”.
2011r. - udział szkoły w programie Ministra Edukacji Narodowej pt. „Szkoła z pasją”.
03. 2012r. – uchwałą Rady Miejskiej zlikwidowano Zespół Szkół nr 1 i utworzono
z dn. 1 września Gimnazjum nr 1.
29.08.2014r. – uchwałą Rady Miejskiej Gimnazjum nr 1 otrzymało imię Św. Jana
Pawła II.

