Z KART KALENDARZA
1986
 1 września zadzwonił pierwszy dzwonek w nowej szkole,
dyrektorem szkoły był mgr Tadeusz Turowski (funkcję pełnił do
1997 roku); funkcję wicedyrektorów pełniły: mgr Izabela Lew
(funkcję pełniła przez 9 lat), mgr Barbara Pruszyńska (funkcję
pełniła przez 4 i pół roku), mgr Barbara Wirska (funkcję pełniła
przez 3 lata)
1987
 zostaliśmy powołani do organizacji i przeprowadzania miejskich
i wojewódzkich eliminacji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu
Drogowego
(do
chwili
obecnej
jesteśmy
współorganizatorem eliminacji miejskich i powiatowych tego
turnieju na terenie naszej szkoły);
 utworzona została drużyna harcerska
1988
 trudny rok dla szkoły, 1 września pracę rozpoczęło 2/3 nowych
nauczycieli spośród wszystkich nauczycieli uczących w szkole
1989
 w szkole odczuliśmy wyż demograficzny, 1860 uczniów w 67
oddziałach nauczało 115 nauczycieli, pracowaliśmy na dwie i pół
zmiany od godz. 7.30 do godz. 19.20,
 funkcję wicedyrektora objęła i przez 8 lat sprawowała mgr Bożena
Węglewicz na miejscu Barbary Wirskiej
1990
 4 marca gościliśmy w naszej szkole ówczesnego Ministra Edukacji
Narodowej prof. Henryka Samsonowicza;
 funkcję wicedyrektora objął mgr Ryszard Patan

1991
 funkcję wicedyrektora objęła mgr Urszula Kamińska na miejscu
Barbary Pruszyńskiej (funkcję pełniła przez 7 i pół roku);
 przedmiot religia powrócił do szkół

1992
 otwarta została jedna z pierwszych w Koszalinie szkolnych
pracowni komputerowych;
 powołana została pierwsza Rada Szkoły
1993
 został wprowadzony przedmiot informatyka;
1994
 13 października nadano szkole imię Jana Matejki;
 przystąpiliśmy do Klubu Szkół Promujących Zdrowie zrzeszonym
przy Pomorskim Konsorcjum Zdrowia;
 utworzony został Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka”;
 zajęliśmy I miejsce w Koszalińskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły przystąpili do
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”
1995
 nauczyciele naszej
innowacyjne

szkoły

opracowali

pierwsze

programy

1996
 13 października obchodziliśmy jubileusz 10 - lecia szkoły

1997
 w czerwcu przyznano po raz pierwszy statuetkę „Janek”
najlepszemu absolwentowi szkoły;
 1 września dyrektorem szkoły została mgr Bożena Węglewicz
(funkcję pełniła do końca 2009 roku),
 funkcję wicedyrektora ponownie objęła mgr Barbara Wirska i
pełniła ją przez 2 lata)
1998
 w maju gościliśmy 22 dzieci z Białorusi;
we wrześniu gościliśmy wiceministra
Wojciecha Książka

edukacji

narodowej

1999
 1 września wprowadzona została reforma systemu edukacji,
powstały gimnazja, staliśmy się sześcioklasową szkołą
podstawową, wicedyrektorowi Urszuli Kamińskiej powierzono
funkcję dyrektora Gimnazjum nr 9,
 wicedyrektorem została mgr Jolanta Piątkowska (funkcję pełniła
przez 7 lat)
2000
 szkołę opuścili po raz ostatni ósmoklasiści;
2001
 przystąpiliśmy do europejskiego programu „Socrates Comenius”,
który realizowaliśmy w ciągu trzech następnych lat; tytuł projektu:
„Europejskie migracje, kultury, tradycje”; naszymi partnerami były
szkoły we Włoszech, Czechach i Holandii;
 nauczyciele rozpoczęli staże na kolejne stopnie awansu
zawodowego zgodnie z nowym systemem
2002
 w maju odbyła się pierwsza edycja Małych Olimpiad
Przedmiotowych, których organizatorami były: Szkoła Podstawowa
nr 17, 18 i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie;
 pierwszy egzamin zewnętrzny - sprawdzian w klasach szóstych
 wicedyrektorem została mgr Maria Kotynia (funkcję pełni do chwili
obecnej)
2003
 1 września otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła z klasą”
I edycja konkursu;
 została utworzona strona internetowa naszej szkoły jako jedna z
pierwszych spośród szkolnych witryn w naszym mieście, za którą
otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta
Miasta 5000 zł
z
przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego
2004
 13 października świętowaliśmy osiemnaste urodziny naszej
Osiemnastki;
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy
nowoczesną dziesięciostanowiskową pracownię komputerową;
 nasza szkoła została Koszalińskim Liderem Edukacji 2004

2005
 przystąpiliśmy do kolejnego projektu w ramach europejskiego
programu „Socrates”; tytuł projektu: „Nasza Siostra Woda”;
współpracowaliśmy ze szkołami z Włoch (2 szkoły, w tym jedna
z Sycylii), Czech i Holandii;
 przystąpiliśmy również do programu „Nauczyciel z klasą”;
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy
centrum multimedialne, cztery stanowiska komputerowe w czytelni
szkolnej

2006
 otrzymaliśmy tytuł „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”;
 w czerwcu otrzymaliśmy tytuł „Super Szkoła”, w nagrodę
otrzymaliśmy pracownię komputerową;
 1 września powstał oddział przedszkolny prowadzony przez mgr
Małgorzatę Szeligę;
 przystąpiliśmy do pierwszej edycji programu „Szkoła bez
przemocy”;
 wicedyrektorem została mgr Karina Gajda na miejscu Jolanty
Piątkowskiej
2007
 ówczesny Minister Edukacji Narodowej wprowadził do szkół
szkolne mundurki;
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy
drugą
nowoczesną
dziesięciostanowiskową
pracownię
komputerową
2008
 przystąpiliśmy do projektu „Optymistyczna Strefa Oświatowa”
2009
 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła promująca zdrowie”,
otwarty został kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”
2010
 1 stycznia dyrektorem szkoły została mgr Karina Gajda (funkcję
pełni do chwili obecnej);
 funkcja wicedyrektora została powierzona mgr Krystynie
Andrzejewskiej – Gutfrańskiej (pełni ją do chwili obecnej);

 w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna
Szkoła” świetlica otrzymała nowoczesne wyposażenie w pomoce
do gier i zabaw
2011
 w ramach projektu współfinansowanemu przez Unię Europejską
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” utworzony został
e-kiosk z trzema stanowiskami komputerowymi;
 szóstoklasiści uzyskali najwyższy wynik sprawdzianu w mieście;
 zakończony został program termomodernizacji szkół w Koszalinie,
w ramach którego szkoła została ocieplona i uzyskała nową
elewację;
 18 października odbyła się uroczystość jubileuszowa 25 – lecia
szkoły
Opracowała Bożena Węglewicz
2011
 przystąpiliśmy do Edukacyjnego Programu Unii Europejskiej
eTwinning. Jest to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w
Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz
wykorzystanie technologii ITC;
 wychowawczynie klasy 1a i 1c zrealizowały Ponadregionalny
Projekt Edukacyjny współfinansowany przez europejski Fundusz
Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”;
 nauczycielka naszej szkoły pani Małgorzata Sandułow została
laureatką konkursu na Najlepszego Wychowawcę 2011 roku w
województwie zachodniopomorskim zorganizowanego przez Głos
Koszaliński w ramach akcji „Szkoła bez przemocy”;
 rozpoczęliśmy realizację miejskiego programu prozdrowotnego
„Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”;
 nauczyciele realizowali 32 programy innowacyjne oraz własne
2012
 przystąpiliśmy do „Koszalińskiego
Nauczania w klasach I – III”;

Programu

Indywidualizacji

 uroczyście otworzyliśmy Uliczkę Jana Matejki w naszej szkole
obejmującą galerię kopii obrazów naszego Patrona, poczet królów i
książąt polskich, popiersie, sztandar, autoportret Jana Matejki,
galerie prac uczniów oraz bogate zbiory biblioteczne;
 Rada Rodziców zdobyła tytuł Finalisty w Ogólnopolskim Konkursie
"Mam 6 lat" dla Rad Rodziców zorganizowanym przez Ministra
Edukacji Narodowej
 wychowawczynie klas I - III zgłosiły swoje klasy do programu
edukacyjnego Śniadanie Daje Moc, w ramach którego w szkole
organizowane są pikniki śniadaniowe
2013
 nasza szkoła uzyskała tytuł Koszaliński Lider Edukacji 2012 w
kategorii szkół podstawowych;
 dwoje nauczycieli naszej szkoły zostało nominowanych do tytułu
„Belfer roku”
2014
 odbyła się pierwsza edycja konkursu dla uczniów klas trzecich
koszalińskich szkół podstawowych "Znam moje miasto" pod
patronatem Prezydenta Miasta
 obchodziliśmy 10 – lecie udziału w Ogólnopolskiej Kampanii
Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”;
 w maju urządziliśmy Piknik Trzech Pokoleń pod nazwą „Szkolna
rodzina razem się trzyma”;
 pierwszoklasiści jako pierwszy rocznik, w ramach rządowego
programu, uczą się z bezpłatnych podręczników
2015
 nasi uczniowie uzyskali najwyższy wynik w mieście ze sprawdzianu
po klasie szóstej, po raz pierwszy na sprawdzianie pojawił się język
obcy;
 obowiązkową naukę w szkole rozpoczęły sześciolatki;
 z inicjatywy rodziców odbyło się przedstawienie charytatywne
"Gala dla Mateuszka", w role aktorskie wcielili się rodzice,
nauczyciele i uczniowie;
 wydanie pokonkursowej książeczki dla najmłodszych Bajki,
bajeczki z mojej uliczki… czyli Bajeczny Koszalin;

 jesteśmy szkołą patronacką Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego;
 SP 18 - Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej
2016
 włączenie się w obchody jubileuszu 750 - lecia Koszalina poprzez
wydanie rodzinnej gry planszowej Poznaj Koszalin promującej
nasze miasto;
 nasi uczniowie z klasy 2g – Lena Zmuda Trzebiatowska i Maciej
Połatyński uczestniczyli w uroczystości zakopania kapsuły czasu
na Rynku Staromiejskim z okazji zakończenia obchodów 750 –
lecia Koszalina;
 wydanie pokonkursowej książeczki dla najmłodszych „Poczytaj mi
mamo, poczytaj mi tato… czyli Bajki na dobranoc";
 w naszej szkole wprowadzono dzienniki elektroniczne,
zrezygnowaliśmy z tradycyjnych „papierowych” dzienników;
 21 października odbyła się uroczystość jubileuszowa 30 – lecia
szkoły

Opracowanie:
Karina Gajda,
Maria Kotynia,
Hanna Szymanowska

