
                                              HISTORIA SZKOŁY 

                                          Z KRONIK SZKOLNYCH 

1958 

Rozpoczął się pierwszy rok szkolny w nowej szkole wyposażonej w cztery 

gabinety: biologiczny, fizyczny, prac ręcznych chłopców i dziewcząt. 

1960 

Pomorska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza oficjalnie przejęła patronat nad 

szkołą. 

1965 

Szkoła otrzymała sztandar z okazji nadania imienia WOP. 

1967 

Pierwsi ABSOLWENCI opuścili mury szkoły. 

1972 

W październiku Komitet Rodzicielski nabył dla szkoły sprzęt nagłaśniający. 

1973 

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy otwarciem nowo wyposażonych gabinetów: 

języka rosyjskiego, geografii i czytelni. 

1974 

Szkoła otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

1975 

Zajęliśmy I miejsce w konkursie na wzorową Izbę Pamięci. 

1985 

W kwietniu odbyła się uroczystość odznaczenia szkoły medalem Gryfa 

Pomorskiego za zasługi dla Pomorza Zachodniego. 

1991/1992 



Uczniowie otrzymują nową skalę ocen – od 1 do 6. 

1992/1993 

Rusza nowy radiowęzeł. 

1997/1998 

Szkoła zostaje podłączona do WPC – NARESZCIE CIEPŁO !! 

1998/1999 

Rodzice, nauczyciele i sponsorzy fundują szkole nowy sztandar z okazji 

jubileuszu 40 – lecia. 

1999/2000 

Reforma Oświaty. Po raz ostatni żegnamy ósme klasy. 

2000/2001 

I edycja międzyszkolnego konkursu ,,Walory przyrodnicze i krajoznawcze 

Puszczy Wkrzańskiej” – wielkie wyzwanie na długie lata. 

2001/2002 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał nam zaszczytny tytuł ,,Szkoła z 

klasą”. 

2002/2003 

Pracownie multimedialne mamy, bo główną nagrodę w ,,Odjeździe śmieci” 

zdobywamy. 

2003/2004 

Jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych szkół Szczecina. 

2004/2005 

Tanecznym krokiem wchodzimy do Unii Europejskiej. 

2005/2006 

Mamy nareszcie pracownię komputerową XXI wieku. 



2006/2007 

Szkoła wprowadza obowiązek noszenia mundurków. 

2007/2008 

Uroczyście obchodzimy 50 – lecie szkoły. 

2008/2009 

Wprowadzony zostaje dziennik elektroniczny 

2009/2010 

Na terenie szkoły powstaje Pole Nadziei. 

2010/2011 

Szkoła uzyskuje tytuł ,, Szkoła Odkrywców Talentów”; rozpoczyna się budowa 

nowoczesnego kompleksu boisk i placu zabaw. 

2011/2012 

Na nowym boisku odbyła się inauguracja Mini Mistrzostw Euro 2012 oraz 

rozegrano mecz otwarcia Polska – Grecja. W barwach Polski wystąpiła drużyna 

piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej nr 48. 

2012 

Uroczyste otwarcie Orlika przy naszej szkole. 

2015 

Ruszyło planowanie rozbudowy naszej szkoły. 

2017 

Zmiana imienia Szkoły na Szkoła Podstawowa nr 48. 

2018 

Jubileusz 60-lecia szkoły. 

 

  



 


