Kolejna jubilatka w Nowej Hucie
2017-12-09
Na nowohuckim osiedlu Szklane Domy, którego nazwa nawiązuje do twórczości Stefana
Żeromskiego, działa Szkoła Podstawowa nr 88 – jej patronem, podobnie, jak i pobliskiego
szpitala i parku, również jest autor „Przedwiośnia”. W tym roku mija 60 lat, odkąd szkołę
założono, więc dla jej społeczności to czas świętowania i podsumowań. W jubileuszowych
uroczystościach, które odbyły się 8 grudnia, wzięła udział zastępca prezydenta Krakowa ds.
edukacji i sportu Katarzyna Król.

Szkoła rozpoczęła działalność w 1957 roku i na początku musiała korzystać ze
skromnego zaplecza: nie miała szatni, sali gimnastycznej i wyposażenia pracowni
przedmiotowych, a uczniów przybywało. W 1964 r. było ich już 1701, w sumie 43
oddziały.
W dziesięciolecie działalności otrzymała sztandar oraz imię Stefana Żeromskiego,
który stworzył wizję Szklanych Domów. Z czasem szkoła modernizowała się, ale
największe zmiany nastąpiły na przełomie wieków. W pracowni komputerowej pojawił
się internet, placówka otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”. Sale wyposażono w tablice
multimedialne, odpowiednie oprogramowanie i inne pomoce dydaktyczne.
W 2012 r. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uhonorował szkołę odznaką Honoris
Gratia – za zasługi dla Krakowa w dziedzinie edukacyjno-wychowawczej. Wtedy też
otwarto nowe boisko wielofunkcyjne – w podstawówce działają klasy sportowe o
profilu piłki nożnej i koszykówki.
Obecnie w szkole uczy się 475 uczniów. Wraz z nauczycielami realizują projekty
rozwijające w wielu dziedzinach – m.in. z ochrony zdrowia, profilaktyki, wychowania
fizycznego, kompetencji społecznych (np. „Ratujemy i uczymy ratować”, „Trzymaj
formę”, „Akademia Kultury”, „Wybitni Polacy”, „Edukacja globalna. Liderzy edukacji
na rzecz rozwoju”).
W szkole działają samorząd uczniowski, mały samorząd uczniowski oraz Szczep
Tęczowy ZHP. Uczniowie chętnie angażują się w akcje społeczne i charytatywne.
Wynikiem wieloletniej pracy zespołowej nauczycieli są uzyskane przez szkołę
certyfikaty: Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Szkoły Promującej
Bezpieczeństwo, Wielkiego Serca, Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, Szkoły
Liderów w zakresie edukacji globalnej.
Nowohuckiej jubilatce życzymy dalszych sukcesów!
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