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Szko³± zarz±dzali: W³adys³aw Tuzimek By³ dyrektorem w roku szkolnym 1953/1954. Julian Winiarczyk. Pe³ni³
funkcjê dyrektora w latach 1954-1956. Tadeusz Ostrowski By³ dyrektorem w roku szkolnym 1956/1957. Wanda
Kwiatkowska By³a dyrektorem w roku szkolnym 1957/1958. W³adys³aw Karkocha Pe³ni³ funkcjê dyrektora w roku
szkolnym 1958/1959. Stanis³aw Czajka By³ dyrektorem w latach 1959-1963. Mieczys³aw Majewski Pe³ni³ funkcjê
dyrektora w latach 1963-1966. Irena Pasternak By³a dyrektorem szko³y w latach 1966-1975, 1984-1987 . Irena Szary
Pe³ni³a funkcjê dyrektora szko³y w latach 1975-1984. Józef Szmajda By³ dyrektorem w latach 1987-1993. Piotr
G±sowski Pe³ni³ funkcjê dyrektora szko³y od roku szkolnego 1993/2007. S³awomir Jama Jest dyrektorem szko³y od
roku szkolnego 2007/2008 do chwili obecnej.
1953r.
Oficjalne otwarcie placówki odby³o siê 2 wrze¶nia 1953r.Szko³a by³a w budowie. Uczniowie rozpoczêli naukê w
budynku g³ównym, w którym oddano do u¿ytku I i II piêtro. Ogó³em w szkole zapisanych by³o 462 uczniów.
Pierwotnie w budynku mie¶ci³a siê Szko³a Podstawowa i Liceum Ogólnokszta³c±ce jako jedna jednostka zwana
jedenastolatk±.
1963r.
We wrze¶niu tego roku rozdzielono obie szko³y i utworzono LO nr II.
W budynku pobiera³y wówczas naukê:
II LO - 16 oddzia³ów
Technikum Ekonomiczne - 4 oddzia³y
Szko³a Podstawowa Nr 9 - 29 oddzia³ów
Technikum Ekonomiczne dla pracuj±cych - 1 oddzia³
Razem 50 oddzia³ów i oko³o 1850 osób, dzieci i m³odzie¿y w 15 salach lekcyjnych.
1964r.
Od 1 lutego liceum "przenios³o" siê do w³asnego budynku.
1970r.
17 stycznia 1970r w 25 rocznicê wyzwolenia miasta odby³a siê uroczysto¶æ nadania szkole imienia:
PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ. Nadaniu imienia towarzyszy³o ods³oniêcie tablicy pami±tkowej w holu
pierwszego piêtra. M³odzie¿ otrzyma³a z r±k rodziców pierwszy Szkolny Sztandar w obecno¶ci ¿yj±cych bohaterów
z³o¿y³a przy Nim uroczyste przyrzeczenie.
1976 r.
1 wrze¶nia nast±pi³o po³±czenie dwóch szkó³ podstawowych (9 i 2).
1977r.
17 stycznia w dniu ¦wiêta Patrona Szko³y po raz pierwszy zabrzmia³ hymn Szko³y Podstawowej nr.9
napisa³a pani dyrektor Irena Szary, muzykê pan Piotr G±sowski.

S³owa pie¶ni

1978r.
Otwarta zosta³a Izba Pamiêci Narodowej.
1999r. "Dziewi±tka" ¶wiêtowa³a swoje czterdziestopiêciolecie. 18 lutego odby³a siê Uroczysto¶æ Po¶wiêcenia
nowego Sztandaru Szko³y Podstawowej nr 9.
2003 r. 1 wrze¶nia prze¿ywali¶my Jubileusz 50-lecia Szko³y Podstawowej nr 9. 2004 r. 1 pa¼dziernika nasza szko³a
otrzyma³a certyfikat &bdquo;Szko³a z klas±&rdquo;.
2006 r.
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Przyst±pienie do realizacji projektu e-Twinning, czyli Europejskiej Wspó³pracy Szkó³, który pozwala na wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu podjêli¶my wspó³pracê ze szko³ami w Czechach,
Rumunii, Wêgrzech, Francji, W³oszech, Grecji i Wielkiej Brytanii. 2008 r. W wrze¶niu przyst±pili¶my do realizacji
projektu Sokrates Comenius &bdquo;Europejska Przedsiêbiorczo¶æ&rdquo;. 2010r.23 kwietnia dokonano otwarcia
poddanego wszechstronnej modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego.. Odnowiony obiekt bêdzie s³u¿y³ nie tylko
uczniom ,,dziewi±tki&rdquo;, ale tak¿e ca³ej spo³eczno¶ci lokalnej, stanie siê miejscem poznawania bezpiecznych
zasad poruszania siê po drogach. 28 czerwca mia³o miejsce podsumowanie realizaji projektu ,,European enterprise
&ndash;A biuisness full of adventure&rdquo; (,,Europejska przedsiêbiorczo¶æ- Przedsiêwziêcie pe³ne przygód&rdquo;).
Nasza szko³a dysponuje ju¿ sieci± nowoczesnych boisk. Dawne zosta³y poddane modernizacji w ramach projektu
,,Orlik 2012&rdquo;.

http://sp9-starachowice.fc.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 15 December, 2017, 19:55

