
 

KALENDARIUM SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2  W  CHEŁMKU

1953/54 – Początek szkoły na Kolonii. Dzieci klas I i II  nie muszą chodzić 
                  do odległej o około 2 km Szkoły Podstawowej w Chełmku. 
                 Dzięki przychylności dyrekcji zakładów obuwniczych naukę
                  dla nich zorganizowano w jednym pokoju żeńskiego hotelu     
                  robotniczego przy ul. Krakowskiej. Klasy funkcjonują jako 
                  filia macierzystej szkoły, uczy w nich Maria Krauska. 

1954/55 – Technikum Obuwnicze wypożycza 2 sale dla klas I – III.

1955/56 – Z inicjatywy Ryszarda Tschopa powstaje Szkoła Podstawowa 
                  i Liceum Ogólnokształcące mieszczące się w budynku Technikum. 
                  Istnieją klasy I – III oraz VIII.

1956/57 – Drugi rok istnienia LO i SP, klasy I - V, oraz VIII, IX. 
                  Umiera R. Tschop.

1957/58 – LO ulega likwidacji powstaje samodzielna 7-letnia Szkoła 
                  Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej. Kierownikiem 
                  zostaje Maria Krauska. 

1965/66 – Maria Krauska przechodzi na emeryturę, nowym kierownikiem  
                  szkoły zostaje Ignacy Mróz. Szkoła ma duże kłopoty lokalowe.  
                  Lekcje odbywają się w 5 salach budynku technikum 
                  i w 2 pomieszczeniach baraku, wcześniej używanego przez 
                  firmę budowlaną. Zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły, 
                  pracownicy zakładów obuwniczych zobowiązują się przekazywać 
                  0,5% swoich poborów na budowę szkoły.

1966/67 – Od 1.09 kierownikiem zostaje Irena Mróz. Szkoła podstawowa  jest ośmioletnia.

1969/70 – W maju 1970 r. przy ul. J. Piłsudskiego rozpoczyna się budowa 
                  nowego obiektu dla szkoły. 

1971/72 – 12 września następuje uroczyste otwarcie nowego budynku 
                  dla S P nr 2 oraz nadanie jej imienia Powstańców Śląskich. 

1973/74 – SP nr 2 w wyniku reformy szkolnictwa zostaje Zbiorczą Szkołą 
                  Gminną, a jej dyrektorem pozostaje Irena Mróz.

1974/75 – 31 maja 1975 roku odbywa się uroczystość wręczenia szkole  sztandaru.

1981/82- Wprowadzono 5 - dniowy tydzień nauki, w „dwójce” nie - ze 
                 względów lokalowych, mimo nauki na dwie zmiany brakuje  
                  miejsca, dzieci uczą się oprócz szkoły w Technikum i hotelu 
               „Technoskóru”. 

1984/85 – Następuje likwidacja Zbiorczych Szkół Gminnych. Dyrektorem 
                  SP nr 2 zostaje Ignacy Mróz.



1986/87 – Po odejściu Ignacego Mroza na emeryturę, dyrektorem szkoły 
                  zostaje Zbigniew Góralewicz.

1991/92 – Szkoła otrzymuje budynek przy ul. Brzozowej 9 dla klas I –III 
                  i „zerówek”.

1993/94 - Klasy IV, V uczą się w wyremontowanym budynku przy 
                  ul. Brzozowej 7.

1999/00 – Na skutek reformy szkolnictwa powstaje Zespół Szkolny 
                 Podstawowo – Gimnazjalny nr 2, obejmujący 6 – klasową szkołę 
                  podstawową i 3 –letnie gimnazjum. Funkcję dyrektora sprawuje 
                 Zbigniew Góralewicz.

2000/01 – Zespół dzieli się na szkołę podstawową i gimnazjum. Dyrektorem 
                  SP nr 2 zostaje Bogdan Sidorowicz. Zajęcia klas I – III odbywają się 
                  w budynku przy ul. Brzozowej 9, a klas IV – VI w budynku 
                  należącym obecnie do Publicznego Gimnazjum nr 2.

2001/02 – Klasy I – V uczą się w dwóch oddzielnych budynkach będących 
                  siedzibą Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Brzozowej 7 i 9. 
                  Klasy VI uczą się nadal w budynku gimnazjum.

2002/03 – SP nr 2 mieści się w całości przy ul. Brzozowej, tylko na zajęcia 
                  wychowania fizycznego i informatyki uczniowie przechodzą 
                  do sal gimnazjum.

2003/04 – Uroczyste otwarcie przewiązki łączącej dwa budynki przy ul. Brzozowej.
                  Otwarcie sali komputerowej. Staraniem władz miasta rozpoczyna się
                  budowa sali gimnastycznej 
 
                         Szkoła miała ogromne grono uczniów i nauczycieli. Niezależnie 
                 od warunków zawsze tętniła życiem, nie była tylko miejscem 
                 obowiązku szkolnego.
                    Mamy nadzieję, że pozostanie na dalsze 50 lat przyjaznym miejscem 
                 dla kolejnych pokoleń uczniów „Dwójki”.


