SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 NA PRZESTRZENI LAT
15 maja 1986 roku Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Giżycku
powołał mgr Zofię Kołodziej, długoletnią nauczycielkę matematyki i wicedyrektorkę Szkoły
Podstawowej nr 4, na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku. Było
niezwykle trudno, gdyż szkoła nie posiadała własnego budynku. Ciągle jeszcze była
w budowie...
25 sierpnia 1986 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Giżycku miało miejsce
pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Młode grono nauczycielskie poznało wówczas
wicedyrektora szkoły, mgr Zdzisława Radzewicza – doświadczonego nauczyciela
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku.
1 września 1986 roku dzwonek nie zabrzmiał w murach naszej szkoły. Pierwsze
spotkanie uczniów z nauczycielami i dyrekcją miało miejsce w gościnnych progach Szkoły
Podstawowej nr 2. A potem jeszcze dwa i pół miesiąca tułaliśmy się między czterema
giżyckimi podstawówkami a Urzędem Miasta, gdzie siedzibę znalazła Dyrekcja Szkoły.
Aż wreszcie...
17 listopada 1986 roku nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, które otworzyło
podwoje nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 7. Uczniowie i nauczyciele wreszcie
zyskali własny budynek, własne sale lekcyjne... Budowa szkoły zakończyła się
po półtora roku od wmurowania kamienia węgielnego. Liczyła wówczas 25 oddziałów,
w których naukę rozpoczęło 750 uczniów pod kierunkiem 35 nauczycieli.
1 czerwca 1989 roku odbyło się długo oczekiwane uroczyste nadanie szkole imienia,
sztandaru i godła. Naszym patronem, głosami uczniów, nauczycieli i rodziców, został
wybrany wybitny lekarz i pedagog, znakomity pisarz, wielki przyjaciel dzieci - Janusz
Korczak. Na sztandar szkoły ślubowanie złożyli przedstawiciele klas – uczniowie,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.
Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 7
im. Janusza Korczaka w Giżycku, ślubuję Tobie Ojczyzno na sztandar Naszej Szkoły:
– być wiernym ideom Janusza Korczaka,
– godnie reprezentować imię Naszej Szkoły,
– rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia,
– być wytrwałym w dążeniu do lepszego jutra,
– swoją wiedzą i pracą jak najlepiej służyć Ojczyźnie Polsce.

KALENDARIUM WYDARZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W GIŻYCKU
 27.02.1990 – udział wybranych uczniów w ćwierćfinale telewizyjnego turnieju Rambit
w Łodzi
 17.04.1990 – udział w półfinale telewizyjnego turnieju Rambit
 08.05.1990 – udział w finale telewizyjnego turnieju Rambit; sukces – zdobyliśmy III
miejsce
 12.09.1990 – spotkanie młodzieży ze znanym poetą, prozaikiem i autorem powieści
dla dzieci i młodzieży – Sławomirem Kryską
 22.05.1991 – w ramach V Mazurskich Dni Literatury Sensacyjnej miało miejsce
spotkanie z pisarzem Krzysztofem Kulickim
 rok 1992 – powołanie Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego
i Religii Grekokatolickiej
 01.12.1992 – spotkanie dzieci i młodzieży ze znanym iluzjonistą Stefanem
Poźniakiem
 rok szkolny 1992/1993 – „Siódemkę” odwiedza siedmioosobowa grupa dzieci
z Zespołu Pieśni i Tańca „Moskwa” z Moskwy; prezentacja m.in. tańców ludowych
 listopad 2000 – przygotowanie grupy dzieci do występu na festiwalu „Muzyczne
Talenty”. Schola została wyróżniona w kategorii zespołów.
 rok 1997 – zorganizowanie i przeprowadzenie Wojewódzkiej Inauguracji Roku
Sportowego
 rok 2000 – ukazanie się pierwszego numeru „Biuletynu dla Rodziców”
 rok 2002 – nawiązanie kontaktu z placówkami korczakowskimi
 rok 2003 – powołanie Miejskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 rok 2003 – rozpoczęcie współpracy z Caritas Diecezji Ełckiej
 rok 2004 – początek akcji „Szklanka mleka dla ucznia”
 rok 2004 – uzyskanie certyfikatu wolontariusza przez grupę korczakowską
 rok 2005 – wręczenie uczniom klas IV–VI pierwszych stypendiów motywacyjnych
za naukę i osiągnięcia sportowe
 rok 2006 – powstanie Multimedialnego Centrum Informacji w ramach realizacji
programu współfinansowanego przez UE – „Internetowe centra informacji
multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”
 rok 2006 – uzyskanie certyfikatu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
 29.03.2007 – spotkanie z rekordzistą księgi Guinessa – Januszem Chomontkiem
 19.05.2007 – na polanie Lasu Miejskiego w Giżycku odbył się Turniej Wiedzy
Matematycznej
 13.06.2007 – Międzyszkolny festiwal „Z piosenką po Europie”
 17–24.05.2008 – spotkanie dzieci polskich i ukraińskich w Dubnie
 2009–2010 – realizacja projektu wielostronnego „Fortyfikacje, zamki i budowle
sakralne w naszym regionie” w ramach projektu Comenius
 15.05.2009–31.07.2011 – Szkoła Podstawowa nr 7 realizuje kolejne Partnerskie
Projekty Comeniusa – „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 01.08.2011–31.07.2013 – „Siódemka” bierze udział w programie Comenius
Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”
 rok 2013 – w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa Szkoła Podstawowa
nr 7 bierze udział w projekcie pt. „Wspaniała Matematyka – uczenie się przez badanie”
 listopad 2013 – Mamy logo! Wśród uczniów klas IV–VI przeprowadzono konkurs
na „Logo Szkoły”

 31.03. 2014 – dziesięcioosobowa grupa uczniów klas piątych i szóstych odwiedziła
Andorę we Włoszech. To już czwarty projekt w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie” (Comenius)
 09.05.2014 – naszą szkołę odwiedziła grupa teatralna „Na chodulach” („Na
szczudłach”) z Ukrainy, z miasta Drohobycz
 10.05.2014 – tancerze z klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności na X
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Mazury 2014” o Puchar Burmistrza
Miasta Giżycka
 25.10.2014 – nasi tancerze uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Ełk i Statuetkę Dyrektora SP nr 2 w Ełku.
Uczniowie klasy II b wytańczyli I i II miejsce
 rok szkolny 2014/2015 – po raz pierwszy w Giżycku odbyło się Wojewódzkie
Rozpoczęcie Roku Szkolnego, które zostało zorganizowane w naszej szkole.
 Rok szkolny 2014/2015 – „Siódemka” wzięła udział w słynnym na całym świecie
projekcie Destination Imagination – oczyma wyobraźni
 wrzesień 2015 – udział ponad 200 uczniów naszej szkoły w programie „Mały Mistrz”.
Dzieci pod okiem opiekunów uczestniczą w zajęciach sportowych.
 grudzień 2015 – pierwszy numer gazety szkolnej Siódemka – zamieszczanej na stronie
internetowej szkoły
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OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I SPORCIE

Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie sięgali po laury w różnych konkursach
przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.
Wielu z nich może poszczycić się tytułem laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego.
Na przestrzeni 30 lat tytuł ten zdobyły 92 osoby.
LAUREATEM:











Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zostało - 6 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego - 9 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego - 4 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu z Techniki - 9 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego - 21 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - 19 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego - 14 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego - 4 uczniów,
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego - 1 uczeń,
Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody - 5 uczniów.

Od początku istnienia szkoła mogła szczycić się wieloma osiągnięciami sportowymi. Nasi
uczniowie odnosili sukcesy na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.










25 razy stanęliśmy na najwyższym podium we współzawodnictwie o Nagrodę
Zarządu Miasta.
Od roku szkolnego 1991/1992 wygrywamy rywalizację na najbardziej usportowioną
szkołę w mieście.
W roku szkolnym 1995/1996 ,,Siódemka” zajęła I miejsce w województwie
suwalskim w Sportowym Współzawodnictwie Szkół Podstawowych. W uznaniu tych
osiągnięć zaproszono naszą szkołę na Ogólnopolski Zlot Szkolnych Klubów
Sportowych oraz powierzono organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku
Sportowego 1996/97.
W latach 1987/1995 uczniowie 19 razy sięgali po medale w zawodach wojewódzkich.
Osiągali sukcesy w wieloboju, piłce nożnej, sztafetach, biegu na 100 m, biegu
przez płotki, siatkówce, koszykówce. Zajęli I m. w Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży w klasie ,,Cadet” oraz Suwalskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w klasie ,,Optymist”.
W latach 1996/2006 nasi sportowcy aż 29 razy stawali na podium odbierając nagrody
za czołowe miejsca w Mistrzostwach Województwa w piłce koszykowej, siatkowej,
ręcznej, nożnej, trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, w tenisie stołowym,
w sztafecie olimpijskiej.
Ostatnie dziesięciolecie zaowocowało ponad 70 medalami w różnych dyscyplinach
sportowych, grach zespołowych i sportach indywidualnych. Nasza szkoła była



bezapelacyjnym zwycięzcą w klasyfikacji szkół podstawowych. Pięciokrotnie zajęła
pierwsze miejsce, dwukrotnie drugie i raz trzecie.
Uwieńczeniem sukcesów sportowych naszych uczniów było odebranie z rąk Kuratora
Oświaty pucharu za zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu Sportowym Szkół
Podstawowych Warmińsko - Mazurskiego Związku Sportowego. ,,Siódemka”
pokonała wszystkie podstawówki w województwie!
PROJEKTY COMENIUSA – SKARBNICĄ WIEDZY!

Projekty partnerskie - to współpraca szkół z różnych krajów UE, która skutkuje
przede wszystkim cenną wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem.
Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji.










Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku w 2009 r. została laureatem Konkursu
European Language Label - IX edycja i uzyskała prestiżowy certyfikat Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych.
Głównym celem projektu realizowanego w latach 2009 – 2011 „Fortyfikacje, zamki
i budowle sakralne w naszym regionie” było poznanie historii i kultury własnego
regionu oraz uczestniczących w nim partnerów. „Siódemka” współpracowała
ze szkołą z Trok (Litwa), Vaslui (Rumunia), Orbetello (Włochy), Adana (Turcja).
Kolejny Partnerski Projekt Szkół Comeniusa nosił tytuł „W zdrowym ciele – zdrowy
duch” (2009 - 2011). Służył on promocji zdrowego stylu życia i poszerzania wiedzy
na ten temat.
Projekt „Błyskotliwa nauka – uczenie się przez odkrywanie” (2011 – 2013) był
oparty na elementach badań naukowych programu nauczania w szkole podstawowej.
W tym niezwykle ciekawym, wielostronnym przedsięwzięciu towarzyszyli nam
uczniowie i nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Belgii i Francji.
W 2013 r. „Siódemka” została zaproszona przez szkołę z Wielkiej Brytanii
do realizacji projektu zatytułowanego „Wspaniała Matematyka – uczenie się
przez badanie”. Nasi uczniowie mieli okazję doskonalić umiejętności matematycznej
dedukcji, a nauczyciele porównać sposoby nauczania matematyki w krajach
partnerskich.
Projekt „School can be fun - Szkoła może być radosna” zaczyna się 1 września
2016, a kończy się 31 lipca 2018 roku. W projekcie uczestniczą szkoły z Holandii,
Portugalii, Litwy , Polski i Słowacji. Celem jest odkrycie podobieństw i różnic
systemów edukacyjnych oraz programów nauczania w krajach partnerskich.

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Grecko - Katolickiej
działa w Szkole Podstawowej nr 7w Giżycku od 16 XI 1992 roku.
Oficjalne powołanie do życia Międzyszkolnego Zespołu było inicjatywą i wolą
przedstawicieli społeczności ukraińskiej Giżycka oraz rodziców, którzy mieli determinację
i szczere pragnienie, aby ich dzieci mogły uczyć się języka ojczystego w szkole.
Głównym celem działalności Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego
i Religii Greko-Katolickiej jest profesjonalne prowadzenie nauki języka ukraińskiego, bogate
kształcenie ukrainistyczne, religijne i wychowawcze, podtrzymywanie tożsamości narodowej
uczniów oraz troska o przyjazne stosunki polsko – ukraińskie w naszym mieście i regionie.

Nauczyciele języka ukraińskiego, religii i muzyki zgodnie i efektywnie współpracując ze sobą
zajmują się dydaktyką, wychowaniem oraz przedsięwzięciami organizacyjnymi dla uczniów.
Na lekcjach prowadzone jest szerokie nauczanie i kształcenie ukrainistyczne – uczniowie
zapoznawani są z językiem ojczystym, kulturą, tradycją, historią, literaturą i religią.
Począwszy od września 2005 r. uczniowie uczestniczą w lekcjach muzyki ukraińskiej,
które prowadzi Roman Rapita. Na lekcjach tych, uczniowie nie tylko uczą się sztuki śpiewu,
przygotowują do koncertów, ale także uczą się gry na gitarze, flecie, mandolinie i innych
instrumentach.
Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greko-Katolickiej ma
na swoim koncie wiele sukcesów dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Jest
jednym z większych i bardziej dynamicznych tego typu ośrodków w Polsce.

