Historia

Historia szkoły – kalendarium

XVI w. – wzmianki o pierwszej szkole kierowanej przez Tomasza z Niedźwiady

1819 r. – istnieje Szkoła Parafialna

1882 r. – rozpoczęcie budowy drewnianego budynku szkoły na parceli podarowanej przez
właściciela Jedlicza
Waleriana Stawiarskiego

25 II 1883 r. – oddanie budynku do użytku publicznego, pierwszym nauczycielem był Wincenty
Manierski

13 VI 1883 r. – poświęcenie budynku szkoły przez proboszcza jedlickiej parafii

1889 r. – szkoła uzyskuje drugi etat nauczycielski ( Olga Supińska)

30 V 1899 r. – Rada Szkolna Krajowa podejmuje decyzję o budowie nowej, murowanej,
parterowej szkoły
mieszczącej trzy sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela

IX 1902 r. – rozpoczęcie nauki w nowym, niedokończonym jeszcze budynku

28 V 1903 r. – poświęcenie szkoły przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
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1911 – 1912 – budowa kolejnego budynku szkoły przekształconej z dwuklasowej na
czteroklasową

15 V 1915 r. – rozpoczęcie nauki w nowym budynku

4 VIII 1924 r. – przekształcenie szkoły w placówkę sześcioklasową

1926 r. – odejście na emeryturę wieloletniego nauczyciela i dyrektora Wincentego
Manierskiego, nowym
kierownikiem zastał Michał Zaychowski

1928 – 1929 – rozbudowa szkoły ( dobudowanie piętra z 4 salami lekcyjnymi)

1939 - 1944 – zajęcie budynku przez wojska niemieckie, nauka odbywała się w trzech
wynajętych salach
w innych budynkach

6 XI 1944 – rozpoczęcie lekcji w budynku szkoły przerwane na czas ofensywy sowieckiej

25 IV 1945 – obowiązki kierownika obejmuje Jadwiga Limanowska

5 II 1950 r. – otwarcie, mieszczącej się w budynku szkoły , biblioteki gminnej

1 IX 1950 r. – nowym kierownikiem zostaje Stanisław Szmyd
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1966 - 1968 – budowa nowego , trzypietrowego budynku szkoły

1 IX 1968 r. – otwarcie nowego budynku szkoły przez ówczesnego premiera Piotra
Jaroszewicza

12 X 1969 r. – szkoła otrzymuje imię Armii Ludowej

1 IX 1973 r. – Szkoła Podstawowa w Jedliczu zostaje przemianowana na Zbiorczą Szkołę
Gminną z filiami
w Długiem, Męcince i Chlebnej, w jej skład weszło 20 placówek
oświatowo-wychowawczych

1999 r. – utworzenie Gimnazjum w Jedliczu

1 IX 2004 r. – połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół Publicznych w
Jedliczu

25 X 2011 r. – Szkoła Podstawowa otrzymuje imię Wincentego Manierskiego

27 IV 2013 r. – 130-ta rocznica oddania do użytku publicznego budynku pierwszej szkoły,
nadanie szkole sztandaru.
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