Historia Szkoły

Z informacji uzyskanych od byłych absolwentów, mieszkańców Skarżyna oraz
u pana J. Galewskiego (obecnie dom pani K. Knery) i prowadzone było przez dojeżdża

i nauczanie w języku ojczystym.

Pierwsze, udokumentowane informacje o szkole początkowej w Skarżynie pochodzące
z Archiwum Państwowego w Łodzi dotyczą nominacji w 1911r. na nauczyciela jednokla

Jednym z pierwszych nauczycieli w tej szkole był pan Stanisław Szmagier. Okres międzywojenny sprzy
i kierownik Roman Ziemiański przy każdej okazji wskazywał osobistym patriotycznym p

W roku szkolnym 1945/1946 otwartych zostaje sześć klas.

Z zapisów archiwalnych wiadomo, że w latach 1945-1960 szkoła nosiła nazwę publicznej szkoły powsz

Ze względów lokalowych (tylko 3 izby lekcyjne) zajęcia prowadzone były w klasach łączonych. Z dostęp

W roku szkolnym 1946/47 szkoła w Skarżynie była nieczynna z powodu braku kadry nauczycielskiej. O
i w czwórkę prowadzili siedem klas. Poza lekcjami organizowano w szkole liczne wystę

Charakterystycznym elementem każdej izby lekcyjnej była tzw. katedra, na której znajdował się stół z k

W 1952r. na potrzeby szkoły zaadoptowany został budynek Urzędu Gminy
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z mieszkaniem dla nauczycieli. Od tamtego czasu nauka odbywała się w dwóch budynkach.

Liczba dzieci w Skarżynie i okolicy z roku na rok rosła. Do klasy VI i VII dochodziły dzieci ze szkół w Bę

Z inicjatywy kierownika szkoły p. Czesława Balcerczyka przeprowadzono kapitalny remont obu budynk

z dziedziny prawa i rolnictwa oraz różnego rodzaju kursy.

Kierownik Antoni Gruszczyński zadbał, aby w szkole działała spółdzielnia uczniowska.

W latach 1970-1976 prowadził placówkę kierownik Kazimierz Nowicki. W pamięci absolwentów pozosta

i młodzieży. Często sam poświęcał
kierownik szkoły
chętnym
brał
i razem
czynnyz udział
nimi grał
w wzajęciach
piłkę nożną,
sportowych,
ręczną swój wolny czas

i siatkówkę.

Przy szkole działało z inicjatywy H. Gruszczyńskiej Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Ce

W roku szkolnym 1986/87 dzięki staraniom dyrektora Pawła Gruszczyńskiego uruchomiono w szkole p

Podjęte zostają pierwsze działania w kierunku rozbudowy szkoły. Sytuacja lokalowa szkoły jest trudna,

Pod koniec 1991r. do budynku szkolnego doprowadzona zostaje bieżąca woda. Dyrektor Maria Antosz
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i zaangażowaniu wielu osób oraz instytucji przecięta zostaje wstęga do zmodernizowanej części i now

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Wielokierunkowe działania placówki wysoko ocenia organ pr
co sprzyja integracji środowiska szkolnego i lokalnego.

W dniu 30 kwietnia 2010r. Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę w sprawie nadania szkole im. płk. p

Szkoła przyjęła imię płk. pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w dniu 17 października 2010r. Rok 20

Wydano blisko 1000 świadectw absolwentom szkoły. Zatrudnionych było ponad 100 nauczycieli i kilkun
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