
Nowoczesna szkoła Nowoczesna szkoła Nowoczesna szkoła    
z wieloletnią tradycjąz wieloletnią tradycjąz wieloletnią tradycją   

Kalendarium dziejów szkołyKalendarium dziejów szkołyKalendarium dziejów szkoły   

1922 – 1926 - p. Władysław Góralski 

1926 – 1929 - p. Władysław Wróblewski   

1929 – 1963 - p. Władysław Góralski 

1963 – 1974 -  p. Jan Zarębski 

1974 – 1976 - p. Ryszard Giezek 

1976 – 1987 - p. Jan Zarębski 

1987– 1993 - p. Janusz Goliszek 

1993 – 2008 - p. Barbara Kreto 

2008 – 2014 - p. Katarzyna Piłat 

od 2014 r.-  obecny dyrektor  p. Mieczysław Muszkiewicz  

Szkoła dawniej  

Szkoła dzisiaj 

1916 Powstanie szkoły w Chruślinie (jednoklasowa szkoła  

z czterema oddziałami) 

1927 Postawienie drewnianego budynku szkoły 

1948 Przemianowanie nazwy szkoły na Szkołę  

Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego 

1966-68  Budowa nowego budynku szkolnego 

1968  Oficjalne oddanie do użytku nowego budynku  

szkolnego - przenosiny 

1966 Powstanie przedszkola wiejskiego prowadzonego  

przez TPD 

1973 Przekształcenie organizacyjne placówki;  powstanie  

Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Chruślinie 

1999 Reorganizacja szkoły- szkoła podstawowa sześcioklasowa 

2011 Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu    

„Radosna Szkoła”   

2014 Budowa i uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego 

2015 Nadanie imienia szkole Powstańców Styczniowych 

2016 Obchody Jubileuszu 100 - lecia szkoły/Nadanie sztandaru 

szkole   

Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

Chruślina 108; 24 - 340 Józefów nad Wisłą 

Tel.: 81 822 73 20 

Faks: 81 822 73 20 

E-mail: ekoszkola-chruslina@o2.pl 

 www.spchruslina.pl 

Kierownicy i Dyrektorzy szkoły Kierownicy i Dyrektorzy szkoły Kierownicy i Dyrektorzy szkoły    

0 Szkoła Podstawowa 

w Chruślinie 



Jesteśmy szkołą otwartą na ciekawe inicjatywy. Bierzemy 

udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach na  

terenie gminy.  Sami również organizujemy wiele imprez 

środowiskowych: 

 uroczyste ślubowanie  

     klasy pierwszej 

 Święto Niepodległości 

 andrzejki  

 mikołajki 

 jasełka 

 szkolna Wigilia  

 kolędnicy  

 Dzień Babci i Dziadka 

 choinka 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Wiosny 

 Dzień Ziemi 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

 Szkolny  Piknik Rodzinny  

Dbamy o zdrowie i środowisko Dbamy o zdrowie i środowisko Dbamy o zdrowie i środowisko    

Stawiamy na rozwój  talentów, Stawiamy na rozwój  talentów, Stawiamy na rozwój  talentów,    

wspieramy uzdolnionych  wspieramy uzdolnionych  wspieramy uzdolnionych     

 W trosce o wszechstronny rozwój  

uczniów i wyrównywanie szans  

stwarzamy uczniom możliwość  

rozwijania swoich umiejętności   

i uzdolnień poprzez uczestniczenie  

w różnych kołach zainteresowań  

i zajęciach dodatkowych 

 Kółko czytelnicze 

 Kółko przyrodnicze 

 Kółko języka angielskiego 

 Kółko polonistyczne 

 Kółko regionalne „Poznajemy moją 

małą ojczyznę” 

 Szkolny Klub Sportowy 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia wyrównawcze z języka 

angielskiego 

 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  

 Samorząd Uczniowski 

 Rada Rodziców 

 Szkolny Klub Sportowy 

 Redakcja szkolnej gazetki 

„Szkolny Poślizg” 

 Biblioteka szkolna  

 Świetlica  szkolna   

 Organizujemy wycieczki po całej Polsce  

 Odwiedzamy kino, teatr, muzea 

 Bierzemy udział w konkursach i zawodach sportowych 

 Wyjeżdżamy na lodowisko i do aquaparku 

 Jeździmy na rowerach po okolicy 

 Bawimy się przy ognisku z gitarą. 

 Szklanka mleka 

 Owoce i warzywa w szkole 

 Internetowy teatr TVP  

dla szkół 

 Zbieraj baterie  

 Zbieraj plastikowe nakrętki  

i pomóż chorym dzieciom 

 Góra Grosza 

 Szkoła Promująca Zdrowie  

 Gminy Józefów nad Wisłą 

 Środków Unii Europejskiej 
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  w Lublinie 

 

Wzbudzamy w uczniach zapał do aktywnego                    Wzbudzamy w uczniach zapał do aktywnego                    Wzbudzamy w uczniach zapał do aktywnego                       
spędzania wolnego czasuspędzania wolnego czasuspędzania wolnego czasu   

Zachęcamy uczniów do korzystania                           Zachęcamy uczniów do korzystania                           Zachęcamy uczniów do korzystania                           

z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnychz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnychz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych   

Realizujemy projekty z pomocą :Realizujemy projekty z pomocą :Realizujemy projekty z pomocą :   

Realizujemy programyRealizujemy programyRealizujemy programy: 

W naszej szkole W naszej szkole W naszej szkole    

prężnie działaprężnie działaprężnie działa: 

Nasza szkoła tętni życiem Nasza szkoła tętni życiem Nasza szkoła tętni życiem    


