
To świt, to zmrok.  

I już tyle lat! 

Coś rodzi się i coś przemija, 

Ale zostaje po nas ślad... 

 

Pozytywny wizerunek „Piątki” - szkoły przyjaznej, budzącej zaufanie, zintegrowanej ze 

środowiskiem, która potrafi interesująco uczyć - budowały pokolenia Uczniów, Nauczycieli. Zawsze 

pomagali Rodzice. Nigdy nie brakowało entuzjastów, pasjonatów, optymistów i Przyjaciół. Wiemy, co 

to szkolne problemy i szkolne sukcesy. O tych pierwszych szybko zapominaliśmy, kiedy znajdowały się 

ich rozwiązania. Sukcesy mają inny wymiar. Zostają w pamięci na długo. Budzą apetyt na jeszcze 

większe. 

Wierzę, że nasza szkoła może zaoferować uczniom wspaniałą przygodę. Może przekazać 

radość uczenia się, satysfakcję i zachwyt w odkrywaniu świata. To miejsce pierwszych przyjaźni, 

czasami na zawsze. Tu uczniowie poznają wartość działania w grupie, odpowiedzialności, tu uczą się 

samodzielności, podejmowania pierwszych decyzji. 

Każdy rozwój oparty jest na zmianie. Wierzę, że zmiany te ukierunkowane będą na 

ugruntowanie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i poprawę jej bazy. 

To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie najmłodszym dobrych warunków 

nauki. To od nas zależy, jak uczniowie czują się w szkole. I czy rozpoczną wspaniałą przygodę z nauką, 

trwającą przez całe życie. Jeśli tak się stanie, w ich pamięci zostanie po nas ślad... 

 

                            Małgorzata Stodulska 

                                   Dyrektor szkoły 

 

WWYYBBRRAANNEE  DDAATTYY  ZZ  HHIISSTTOORRIIII  SSZZKKOOŁŁYY::  

11995588  - powstanie szkoły. Kierownictwo obejmuje Edward Leszczyński. 

11996666  - powołanie na kierownika szkoły Karola Bałana. 

11997733  - powstanie izby pamięci narodowej, tradycji szkoły. 

11997744  - ufundowanie szkole sztandaru.  

11997744  - pierwsze pasowanie na ucznia. 

11997755  - powołanie na stanowisko dyrektora szkoły Mariana Balickiego, na stanowisko 
wicedyrektora -Marianny Stępień. 

11998844  - powołanie na stanowisko wicedyrektorów -Marii Koczan i Henryka Moskwy. 



11999911  - przekazanie szkole budynków przy ul. C-zęstochowskiej. 

11999922  - otwarcie jednej z pierwszych w mieście pracowni komputerowych. 

11999988  - uroczyste obchody 40-lecia szkoły. 

11999999  - nasz uczeń stypendystą ogólnopolskiej fundacji „Porozumienie bez  barier”. 

22000011  - powołanie na stanowisko wicedyrektora szkoły Małgorzaty Stodulskiej. 

22000011  - pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży. 

22000022  - zajęcie pierwszego miejsca wśród szkół podstawowych województwa lubuskiego pod 
względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych. 

22000022  - powołanie na stanowisko dyrektora szkoły Małgorzaty Stodulskiej, na stanowisko 
wicedyrektora szkoły Magdaleny Płazy. 

22000033  - nadanie szkole imienia Polskich Noblistów, ufundowanie przez Radę Rodziców nowego 
sztandaru. Uroczyste obchody 45-lecia szkoły. 

22000044  - otwarcie nowej pracowni komputerowej. 

22000055  - rozpoczęcie realizacji projektów unijnych w ramach współpracy ze szkołą w Annahütte. 

22000066  - otwarcie profesjonalnej pracowni językowej. 

22000066  - otrzymanie certyfikatu „Szkoła bez przemocy”, nagroda w ogólnopolskiej kampanii 
społecznej pod patronem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

22000077  - otrzymanie dyplomu laureata „Szkoła z tradycją”. 

22000088  - realizacja projektu unijnego „Alfabet sukcesu ucznia, czyli śladami Noblistów”. 

OOdd  22000099    

ddoo  22001122  
- udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”, którego pomysłodawcą 

jest Polskie Towarzystwo Matematyczne, współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. -Kontynuacja udziałem w konkursie „Matematyka bez granic”. 

OOdd  22000099  - realizacja autorskiego projektu pod hasłem „Oswajanie ze szkołą” (cykl spotkań dla 
przyszłych uczniów i ich rodziców). 

22000099  - utworzenie Sali Zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła”. 

22000099  - posadzenie dębu - potomka najstarszego w Polsce dębu szypułkowego, CHROBREGO. 
Drzewku nadaliśmy imię NOBELEK. 

OOdd  22001100  - Udział w akcji „Śniadanie daje moc”. 

OOdd  22001111  - współpraca z PSM w Żarach – koncerty „Dzieci dzieciom”. 

OOdd  22001111  - realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Zdrowie – prosty wybór”. 

22001122  - tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat” ogłoszonego przez 
Ministerstwo  Edukacji Narodowej dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 
im. Polskich Noblistów w Żarach. 

OOdd  22001133  - świetlica popołudniowa „Piąteczka”. 

OOdd  22001133  - realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Już to wiem! Chcę wiedzieć więcej”. 



22001144  - III miejsce w Polsce w konkursie na projekt „W kibicowaniu łączymy pokolenia” 
organizowanym przez MSW (współautorstwo projektu). 

22001144  - powstanie, z myślą o młodszych uczniach, placu zabaw w ramach rządowego projektu 
„Radosna szkoła”. 

OOdd  22001155  - realizacja ogólnopolskiego projektu PZSz „Edukacja przez szachy w szkole”. 

22001155  - przystąpienie do rządowego programu „Książki naszych marzeń” (promocja 
czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie ich kompetencji kluczowych). 

OOdd  22001155  - udział w akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. 

22001166  - realizacja autorskiego programu z zakresu edukacji prawnej „Prawo-Mocni”. 

22001166  - wyróżnienie przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr za liczne zrealizowane projekty unijne 
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

OOdd  22001166  - udział w programach Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki (SMOK)  i Junior Sport. 

22001166  - Piknik Jesienny zorganizowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną 
i Stowarzyszenie „Sowa” działające przy szkole.  

22001177  - na mocy reformy oświaty i decyzji o likwidacji gimnazjów łączymy się ze szkołą przy 
ulicy Okrzei 19. 

22001188  - naszą szkołę odwiedza Prezydent RP, Pan Andrzej Duda.  

 

 

IINNNNOOWWAACCJJEE::  

Od 2007 – „Historia sztuki w pigułce” 

Od 2010 – „I ty możesz zostać ratownikiem” 

Od 2010 – „Ziemia żarska i jej okolice inspiracją do kształcenia wybranych kompetencji kluczowych 
ucznia” 

 

 

CCYYKKLLIICCZZNNEE  IIMMPPRREEZZYY  OORRGGAANNIIZZOOWWAANNEE  DDLLAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  LLOOKKAALLNNEEGGOO  ii    MMIIAASSTTAA::  

Od 2000 – międzyszkolne zawody drużynowe pod hasłem  „Baw się razem z nami” 

Od 2000 do 2017 – międzyszkolny turniej muzyczny trzecioklasistów „Złota Nutka” 

Od 2007 – międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 

Od 2004 – Festyny Rodzinne organizowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną 
i Stowarzyszenie „Sowa” działające przy szkole 



ZZDDOOBBYYTTEE  CCEERRTTYYFFIIKKAATTYY::  
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