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▪ Wrocław ul. Nowowiejska 78, 
50-315



Pierwsze lata szkoły...

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 4 września 1945. Pierwotnie budynek 
przeznaczony był wyłącznie dla chłopców. Architektem 
był Richard Plüddemann. Obok powstała szkoła nr 2, którą przeznaczono 
dla dziewcząt.

Na początku patronem Jedynki był Johan Heinrich Pestalozzi. Pierwszym 
dyrektorem był Zygmunt Smolarski, a pierwszym 
nauczycielem Antoni Goncarzewicz.



Współczesne lata...

Od 2016r. dyrektorem szkoły jest mgr Anna Piekara, a wicedyrektorami 
mgr Alina Świątkowska oraz mgr Jacek Kulesza.

Nasza szkoła ma wspaniałą historię, jest najstarszą szkołą podstawową 
we Wrocławiu. We wrześniu 2015r. obchodziliśmy "iście" wspaniały 

jubileusz 70-lecia powstania szkoły.



Maria Dąbrowska została naszą patronką
5 czerwca 1965r.

Urodziła się 6 października 1889r., a zmarła 19 maja 1965r.

Była powieściopisarką, dramatopisarką, eseistką i tłumaczką dzieł 
literackich. 



Nasza szkoła jest dostosowana do 
współczesnych potrzeb uczniów...

W szkole między innymi znajduje się:

▪ nowoczesna sala do przyrody

▪ biblioteka i czytelnia

▪ dwie pracownie komputerowe

▪ dwie świetlice

▪ cztery sale gimnastyczne (w tym aula oraz sala korekcyjna)

▪ stołówka i kuchnia

▪ gabinet pielęgniarski

▪ sklepik ze zdrową żywnością :-)



Teren szkoły...

▪ plac zabaw dla dzieci

▪ dwa sportowe boiska (z nawierzchnią 
tartanową oraz ze sztuczną trawą)

▪ ogródek matematyczny

▪ stoły pingpongowe

▪ bieżnia do skoku w dal



Tradycje naszej Jedyneczki:

▪ Otrzęsiny
▪ Pasowanie na pierwszaka
▪ Kiermasz Bożonarodzeniowy
▪ Wigilia
▪ Święto szkoły
▪ Rowerowy Maj
▪ Piknik rodzinny
▪ Olimpiada lekkoatletyczna
▪ Sportowy Dzień Dziecka
▪ Pola nadziei
▪ Złota Jedynka- która jest przyznawana uczniom kończącym szkołę
ze średnią przynajmniej 5,25 i ze wzorową oceną zachowania



Nasze największe sukcesy !!!

➢ Zajęcie 3-ego miejsca w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia,
➢ Sukces w VIII Festiwalu Piosenki Religijno-Misyjnej,
➢ Jedynkowa Geometriada
➢ Zajęcie 2-ego miejsca w ogólno-wrocławskiej akcji "Rowerowy 

Maj„

Jedynka ma jeszcze wiele osiągnięć, ale zabrakłoby miejsca, aby 
wszystko wymienić... :-) Mamy bardzo uzdolnionych uczniów!!!



Nasz koń Posejdon !!!

Od wielu lat nasza szkoła bierze czynny udział w 
utrzymywaniu konia Posejdona w stadninie Tara 
pod Wrocławiem.



Jedyneczka-Nasza gazetka szkolna !!!


