Z ŻYCIA
SIEDEMNASTKI
KALENDARIUM WYDARZEŃ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W RZESZOWIE
(1964 – 2014)

1964/65
- 1 września odbywa się pierwsza w historii naszej placówki
inauguracja nowego roku szkolnego,
- gościmy w swych murach Alfreda Szklarskiego - wybitnego
pisarza.
1965/66
- odbywa się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie
szkole imienia Aleksandra Zawadzkiego,
- z okazji obchodów Dni Oświaty, Książki i Prasy organizujemy
spotkanie z Edmundem Niziurskim - prozaikiem, autorem
poczytnych powieści dla dzieci i młodzieży.

1967/68
- odbywa się uroczyste przekazanie naszej szkole prac
artystycznych - daru tysiąclecia- przez Związek Polskich Artystów
Plastyków w Rzeszowie.
1969/70
- nasza szkoła obchodzi uroczystość wręczenia Szczepowi Drużyn
ZHP im. Bohaterów Westerplatte sztandaru ufundowanego przez
zakład opiekuńczy - Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji
Pomocniczej Budownictwa.
1974/75
- odbywa się uroczysta prezentacja dziesięcioletniego dorobku
naszej szkoły z okazji XXX-lecia PRL,
- Rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie nadaje trzy audycje
o dorobku naszej szkoły,

- bierzemy udział w konkursie „Klub Otwartych Szkół”,
zdobywając nagrodę II stopnia.
1975/76
- dzieci ze świetlicy organizują zbiórkę pieniędzy, które przekazują
na konto budowy Centrum Zdrowia Dziecka.
1978/79
- otrzymujemy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.
1979/80
- delegacja harcerzy udaje się do Warszawy w celu złożenia
kwiatów na grobie Aleksandra Zawadzkiego,
- na Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Szkół otrzymujemy
I nagrodę - „Złoty Kałamarz".

1984/85
- gościmy delegację z Gößnitz z ówczesnej NRD,
- z okazji dwudziestolecia szkoły zostaje wybity pamiątkowy medal
i wydrukowany okolicznościowy folder.
1985/86
- gościem naszej szkoły jest aktor Teatru Dramatycznego
w Warszawie – J. Onyszkiewicz,
- delegacja szkoły bierze udział w obchodach setnej rocznicy
urodzin Ernsta Thalmana - patrona szkoły w Gößnitz w NRD.
1986/87
- uczniowie naszej szkoły występują w programie telewizyjnym
dla dzieci „Tik-Tak”,
- w ramach nawiązanej współpracy ze szkołą w Gößnitz ma miejsce
pierwsza wymiana grup młodzieżowych.

1987/88
- otrzymujemy dyplom uznania za wybitne zasługi na rzecz
działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na terenie
województwa rzeszowskiego.
1989/90
-,,siedemnastka” otrzymuje Dyplom Wdzięczności, przyznany przez
Polski Związek Niewidomych, za wpłaconą gotówkę w ramach
akcji „Dar serca światłem w ciemności”,
- w szkole powstaje pierwsze i jedyne w Polsce - Stowarzyszenie
Wspierania Działalności „Klas Autorskich",
- powstaje pierwsza „Klasa Autorska”.
1990/91
- jesteśmy przyjęci w poczet Stowarzyszenia Szkół Twórczych,
- w szkole funkcjonuje już sześć klas autorskich.

1991/92
- Kuratorium Oświaty i Wychowania organizuje w naszej szkole
spotkanie
„Nauczycieli
poszukujących”
dla
pedagogów
województwa rzeszowskiego poszukujących nowych form pracy.
1992/93
- odbywa się u nas konferencja metodyczna „Ogólnopolski Sejmik
Wychowawców Klas Autorskich” dla nauczycieli z całego kraju.
1993/94
- jesteśmy organizatorem i gospodarzem II Konferencji
Towarzystwa Szkół Twórczych na temat: „Klasa szkolna, ale
jaka?”,
- przystosowujemy szkołę do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

1994/95
- uroczyście obchodzimy 30-lecie. ,,Siedemnastka” okazuje się
jedną z najnowocześniejszych i najlepiej kierowanych szkół
w województwie,
- inicjujemy zajęcia Klubu Pomocy Pozalekcyjnej.
1995/96
- delegacja nauczycieli naszej szkoły przebywa we Lwowie
w Szkole Ogólnokształcącej nr 10.
1996/97
- nasza delegacja wyjeżdża na Ukrainę, do Lwowa i Łucka, na
zaproszenie władz oświatowych Ukrainy,
- z okazji obchodów Świąt Bożego Narodzenia odwiedza nas ksiądz
biskup Edward Białogłowski.

1997/98
-Towarzystwo Szkół Twórczych promuje ambitną i nowatorską
działalność naszych nauczycieli,
- nasza delegacja przebywa w Suchocinie, gdzie TST organizuje
spotkanie pod hasłem „Wychowanie ku wartościom”.
1999/2000
- odbywa się u nas konferencja polonistyczna dla nauczycieli szkół
Polski południowo-wschodniej zrzeszonych w Towarzystwie Szkół
Twórczych.
2000/01
- przeprowadzamy akcję charytatywną dla wychowanków Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie „I ty możesz zostać św. Mikołajem”,
- po raz pierwszy organizujemy dwudniową imprezę pod nazwą
„Dni Otwartej Szkoły”.

2001/02
- jesteśmy przyjęci w poczet Miejskiej Sieci Szkół i Placówek
Promujących Zdrowie,
- rozpoczyna swoją działalność pierwszy oddział integracyjny,
- odbywa się u nas seminarium pedagogiczne „Edukacja przez
ruch”,
- jako jedyna szkoła w mieście włączamy się do akcji
„I Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom".
2002/03
- nasi uczniowie z klasy integracyjnej biorą udział w festynie
środowiskowym pod hasłem „Jesteśmy sobie potrzebni nawzajem”,
- przeprowadzamy świąteczną akcję „Niesiemy pomoc i radość
dzieciom chorym i niepełnosprawnym”,
- gościmy wychowanków Domu Dziecka z Nowej Sarzyny,
- bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

2003/04
- nasi uczniowie uczestniczą w Jubileuszowym Koncercie Tadeusza
Nalepy w Rzeszowie „Rzeka dzieciństwa”,
- gościmy geografa i podróżnika A. Śmiałego, żużlowca
R. Trojanowskiego i M. Gutowską ze Stowarzyszenia STORAT,
- inaugurujemy III Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
widowiskowym przemarszem ulicami naszego miasta.
2004/05
- świętujemy 40 – lecie szkoły, wydajemy książkę z okazji
jubileuszu naszej placówki,
- w naszej szkole odbywa się etap wojewódzki I edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Der, die, das Kenner”, którego jesteśmy pomysłodawcą,
- zdobywamy specjalne wyróżnienie w konkursie na najlepiej
przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.

2005/06
- pierwszy raz organizujemy międzyszkolny konkurs recytatorski
dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas
integracyjnych pod hasłem ,,My się mówić nie boimy”,
- kontynuujemy program „W zdrowym ciele, zdrowy duch,”
- po raz kolejny uczestniczymy w akcji „ Góra grosza,”
- mamy aż 8 laureatów konkursów interdyscyplinarnych
i przedmiotowych (najlepszy wynik wśród szkół podstawowych
naszego województwa).
2006/07
- uczestniczymy w kolejnym pikniku integracyjnym – tym razem
połączonym z hipoterapią,
- otrzymujemy dyplom za utworzenie Klubu Fair Play.

2007/08
- uczestniczymy „W biegu” pod patronatem Prezydenta Miasta
Rzeszowa,
- gościmy Marcina Lesia – żużlowca Marmy Rzeszów ,
- zajmujemy I miejsce w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców,
- nasz uczeń zajmuje I miejsce w kategorii solistów
w Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznych,
- wydajemy kolejne „Czytadełko”, tym razem w całości autorstwa
naszych uczniów,
- wystawiamy kolejne przedstawienie , w którym występują
nauczyciele naszej szkoły- jest to „Kopciuszek”,
- świętujemy przynależność do Unii Europejskiej, organizując
„Spotkanie z Europą,”
- otrzymujemy podziękowanie od Rady Osiedla im. gen. Grota –
Roweckiego za wspaniałą organizację Święta Osiedla oraz Dnia
Dziecka.

2008/09
- nasza uczennica zdobywa I miejsce w międzyszkolnym konkursie
recytatorskim „Poezja o żołnierzu polskim,”
- mamy kolejnych 5 laureatów w przedmiotowym konkursie
z języka niemieckiego Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
- aktywnie uczestniczymy w projekcie „Przyroda Uczy
Najpiękniej”,
- organizujemy konferencję szkoleniową dla pedagogów
rzeszowskich szkół „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego
miejsca w społeczeństwie,”
- uczestniczymy w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

2009/10
- po raz kolejny
jesteśmy organizatorem międzyszkolnego
konkursu „ My się mówić nie boimy” dla dzieci o specyficznych
potrzebach edukacyjnych- nasza uczennica zajmuje III miejsce,
- w Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych nasza
uczennica zajmuje II miejsce,
- nasz uczeń uzyskuje tytuł dwukrotnego laureata konkursów
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla
uczniów szkół podstawowych,
- aktywnie uczestniczymy w uroczystościach z okazji Rocznicy
Zbrodni Katyńskich,
- nasz uczeń zajmuje I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Czy
znasz język ojczysty”,
- po raz kolejny organizujemy akcję charytatywną „Dzieci
dzieciom,”
- nasi uczniowie przygotowują I Symulację Rozprawy Sądowej.

2010/11
- organizujemy po raz kolejny finał Międzyszkolnego Turnieju
Wiedzy o Ruchu Drogowym „Bezpieczna droga do szkoły”,
- nasza uczennica zajmuje I miejsce w VII Podkarpackim Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Na skrzydłach muzyki”,
- organizujemy kolejną edycję międzyszkolnego konkursu wiedzy
„Bliżej wieszcza”- nasze uczennice zajmują II i III miejsce,
- otrzymujemy Eko – Czek za organizację odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
- nasz uczeń otrzymuje wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie
plastycznym „ Nasi sąsiedzi”,
uczennica
z
,,Siedemnastki”
zdobywa
wyróżnienie
w międzyszkolnym konkursie artystycznym „Tacy różni, a tacy
podobni - Cudzoziemcy w Polsce”,
- drużyna z naszej szkoły zajmuje I miejsce w konkursie
„Matematyczny świat”,

- nasza uczennica zajmuje III miejsce w międzynarodowym
konkursie piosenki obcojęzycznej „Śpiewamy ponad granicami”.
2011/12
- mamy dwóch laureatów w międzyszkolnym konkursie
plastycznym „Serce dla serca”,
- nasza uczennica zajmuje I miejsce w miejskim etapie
wojewódzkiego konkursu plastycznego „ Bezpieczne wakacje”,
- reprezentacja naszej szkoły wystąpiła z przedstawieniem „Przy
kądzieli” w siedzibie WSIiZ podczas finału wojewódzkiego
konkursu artystycznego „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”,
- otrzymujemy podziękowanie od Fundacji Podkarpackiego
Hospicjum dla Dzieci za przekazanie zabawek i przyborów
szkolnych,
- uczestniczymy w uroczystościach z okazji 658 Urodzin Rzeszowa,
- organizujemy Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Z wizytą

na Olimpie,”
- uczniowie spotykają się z trenerem rzeszowskich siatkarzy
p. Andrzejem Kowalem,
- nasz uczeń otrzymuje
wyróżnienie w ogólnopolskim
logopedycznym konkursie plastycznym „Rysujemy rymy- słowem
i kredką,”
- organizujemy konferencję szkoleniową dla pedagogów miasta
Rzeszowa „ Przemoc w rodzinie- jak reagować”.
2012/13
gościmy p. Rafała
Wilka – byłego żużlowca, mistrza
paraolimpijskiego w handbike”,
- organizujemy I międzyszkolny konkurs „ Kolęd i pastorałek
polskich”,
jesteśmy
organizatorem
międzyszkolnego
konkursu
recytatorskiego „ Świat poezji Juliana Tuwima”.

2013/14
- nasi uczniowie zajmują I miejsce w Tanecznej Bitwie Szkół,
- przygotowujemy się do nadania szkole imienia 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich,
- organizujemy konferencję dla nauczycieli oddziałów
przedszkolnych i szkół podstawowych „Razem bezpiecznej, razem
weselej”,
- organizujemy wojewódzki ,,Konkurs kolęd i pastorałek polskich”,
na którym nasz uczeń zajmuje II miejsce,
- nasze uczennice zajmują drugie miejsce w międzyszkolnym
konkursie ortograficznym ,,Zimowy Mistrz Ortografii”,
- uczestniczymy w Święcie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,
- organizujemy Wojewódzki Przegląd Inscenizacji Patriotycznych.

