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Ze wszystkich spraw ludzkich,
sprawy wychowania i wykształcenia młodych pokoleń

nie przestaną być najważniejszymi sprawami
i nigdy z porządku dziennego nie zejdą

Antoni Gettlich,
dyrektor szkoły w latach 1874–1915

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej mieści się
w zabytkowym budynku przy ulicy św. Marka w Krakowie. Jest jedyną
szkołą położoną w sercu Starego Krakowa, w sąsiedztwie Teatru im. J. Sło-
wackiego i Kościoła św. Krzyża.

„Jedynka” to jedna z najstarszych krakowskich szkół, z tradycjami
sięgającymi 1873 roku. W tym roku obchodzi Jubileusz 140 lat istnienia.
Na dzisiejszą pozycję szkoły pracowały kolejne pokolenia nauczycieli
i uczniów. Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym
i uznawana jest za renomowaną.

Tamara Bilik
Barbara Liszka

Krakowska „Jedynka”

Fot 1. Budynek szkoły nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
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Aktualnie do szkoły uczęszcza około 450 uczniów, z czego ponad
85% to dzieci spoza rejonu. Uczniowie „Jedynki” od lat osiągają najwyż-
sze wyniki w sprawdzianie zewnętrznym oraz są laureatami konkursów
międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych.

Szkoła posiada w swojej ofercie naukę dwóch języków obcych od
klasy pierwszej. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczno-psycho-
logiczną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, liczne koła zainteresowań,
reedukację, nauczanie indywidualne. Szkoła jest dobrze przygotowana
do pracy z dziećmi pięcio i sześcioletnimi.

Szkoła promuje zdrowy i aktywny styl życia. Uczestniczy w akcjach
charytatywnych i programach edukacyjnych, takich jak: Owoce w szkole,
Szklanka mleka, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaków, Od grosika do
złotówki, Lepsza szkoła oraz w zbiórkach: makulatury, baterii, nakrętek.

Szkoła zdobyła liczne certyfikaty, między innymi: „Szkoła z klasą”,
„Szkoła z pasją”, „Promotor recyklingu”, „Czysty Kraków, lepsze życie”,
„Civis et Patria”.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami Krakowa. Jest szkołą
ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczestniczy w pro-
gramach i projektach rekomendowanych przez Wydział Edukacji Urzę-
du Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty, Radę Dzielnicy I, Urząd Wo-
jewódzki, Policję, Sanepid, między innymi: Trzymaj formę, Odblaskowa
szkoła, Uczeń obywatel, Nie pal przy mnie, proszę.

Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
realizują liczne innowacje pedagogiczne, biorą udział w imprezach kul-
turalnych, lekcjach muzealnych, zajęciach plenerowych i wycieczkach
edukacyjnych, wyjeżdżają na zielone szkoły, rozwijają swoje zaintereso-
wania i talenty poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Każdego roku

Fot 2. Dzień Otwarty SP nr 1
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szkoła organizuje Dni Otwarte, podczas których można zwiedzić budy-
nek oraz uczestniczyć w zajęciach pokazowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Krakowie gwarantuje uczniom
wszechstronny rozwój, wysoki poziom kształcenia, bezpieczeństwo i tro-
skliwą opiekę.

W sobotę 15 grudnia 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 otworzyła
drzwi dla swoich przyszłych uczniów. Od parteru aż po trzecie piętro –
wszędzie było świątecznie, kolorowo i wesoło. Na korytarzach i w salach
lekcyjnych strojne choinki przypominały o nadchodzących świętach.
W drewnianej stajence dzieci przebrane za Maryję i Józefa czuwały przy
malutkim Jezusku.

Wszyscy zostali zaproszeni do szkolnej auli. Dyrektor szkoły pani
Elżbieta Migocka powitała gości i przedstawiła osiągnięcia szkoły oraz
ofertę dla nowych uczniów. Następnie publiczność obejrzała program
artystyczny o tematyce świątecznej przygotowany przez uczniów naszej
szkoły. Prezentowali się uczniowie klas: O, 2a, 3b i 3d, 5a i 5b oraz 6.
Występy zostały przyjęte bardzo ciepło i nagrodzone  gromkimi brawami.

Fot 4. Występ uczniów SP nr 1 na Rynku Głównym
w Krakowie podczas Targów Bożonarodzeniowych

Fot 3. Dzień Otwarty SP nr 1
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Później rozpoczęło się zwiedzanie szkoły. W każdej sali czekały inne
atrakcje. Można było zrobić sobie papierową zabawkę, wykleić jubileuszową
tarczę „Jedynki”, wziąć udział w warsztatach językowych lub matematycz-
nych, przyjrzeć się, jak dziewczynki z III klasy tworzą misterne koronki.
Dla tych, którzy najbardziej lubią ruch przygotowano gry i zabawy w sali
gimnastycznej. Kto dotarł na trzecie piętro, mógł spotkać się z harcerzami,
którzy proponowali najmłodszym atrakcyjne zabawy ruchowe. Co jakiś czas
w różnych miejscach pojawiał się Święty Mikołaj i obdarowywał wszyst-
kich cukierkami.

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów mieli możliwość obejrzenia
sal lekcyjnych i ich wyposażenia. Nauczyciele chętnie udzielali wszel-
kich informacji o szkole, podręcznikach, programach nauczania. Doro-
słych interesowały sprawy dydaktyczne i wychowawcze, natomiast dzieci
z ogromnym zainteresowaniem oglądały wystawę szopek, wykonanych
przez uczniów naszej szkoły. Szopki były przepiękne, kolorowe, błysz-
czące, niektóre ze światełkami, inne nawet z ruchomymi postaciami!
Zachwytom nie było końca. W dodatku na trzecim piętrze maluchy od-
kryły prawdziwy domek dla dzieci! Z dachem pokrytym śniegiem i ze
ścianami pełnymi kolorowych serduszek. Obok domku była oczywiście
piękna choinka, a na całym piętrze mnóstwo prac plastycznych związa-
nych z nauką języków obcych.

Fot 5. Koło Robótek Ręcznych
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Wrażeń było tak dużo, że niektórzy poczuli się trochę wyczerpani.
Wówczas na ratunek spieszyły panie prowadzące w szkole stołówkę. De-
gustacja przygotowanych potraw przywracała siły, bo wszystko było świe-
że, smaczne i bardzo ładnie podane.

Natomiast wielbiciele słodkości mogli się udać do „Słodkiej kawia-
renki”, prowadzonej przez rodziców naszych uczniów. Oferowane tam
ciastka, ciasteczka, babeczki, pierniczki upieczone przez rodziców były
tak smakowite, że niewielu potrafiło oprzeć się pokusie.

Tuż obok auli zorganizowano kiermasz ozdób świątecznych wyko-
nanych przez uczniów naszej szkoły. Kolorowe aniołki, gwiazdki, kartki
świąteczne, pomysłowe ozdoby choinkowe szybko trafiały do rąk oczaro-
wanych maluchów.

Gdy szkoła powoli zaczęła pustoszeć, na ulicy pojawiły się maluchy
z własnoręcznie wykonanymi tarczami „Jedynki”. Jedne niosły je w ma-
łych rączkach, inne – zawieszone na szyi jak medal. Ale wszystkie – dum-
nie i radośnie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym spotkamy te malu-
chy w naszych klasach pierwszych. Wtedy tarcze nie będą już z papieru –
będą zdobiły mundurki szkolne. Ale duma będzie ta sama.

 Bo warto być uczniem „Jedynki”!

Fot. 6. Wspólne zdjęcie przy szopce

Fot 6. Dzień Otwarty SP nr 1


