
HISTORIA SZKOŁY 

Pierwszy oddział  szkoły powszechnej                    

w Jasienicy został założony w 1917 roku 

przez aptekarza z Radzymina, którego 

żona otrzymała tu posadę nauczycielki.              

W 1927 roku został otwarty drewniany 

budynek szkoły o jednej sali lekcyjnej.         

W 1931 roku kierownikiem szkoły                          

w Jasienicy  mianowano Kazimierza 

Czechowskiego. W 1936 roku uroczyście poświęcono fundamenty pod budowę 

nowej szkoły. Aktu tego dokonał Ks. Proboszcz Parafii Klembów Władysław 

Roguski. Po wojnie starania o budowę ponownie podjęła Maria Czechowska.     

W  1959 roku udało się otworzyć  parterowy budynek o czterech salach lekcyjnych. 

W szkole została utworzona  nowoczesna pracownia zajęć technicznych. Wystawy 

prac ręcznych z dużym zainteresowaniem zwiedzała młodzież z okolicznych szkół. 

W 1969 roku zarządzanie szkołą przejął Zygmunt Czechowski. Placówka została 

rozbudowana i unowocześniona przy czynnym udziale mieszkańców. W roku 1978 

powstała klasopracownia historyczna, w której urządzono Izbę Pamięci 

Narodowej. W 1979 roku działający  w szkole V Szczep ZHP otrzymał imię 

Janusza Korczaka. W 1989 roku dyrektorem szkoły została Teresa Wąsik. 

Budynek szkoły został zmodernizowany. W 1994 roku nastąpiło poświęcenie                    

i otwarcie sali gimnastycznej. W 1999 roku obok Szkoły Podstawowej zostało 

utworzone Gimnazjum. Dyrektor Elżbieta Sobiesiak podjęła starania o budowę 

nowego budynku szkoły. W 2006 roku na mocy uchwały Rady Gminy utworzono 

zespół szkół, w którego skład weszło również przedszkole. W roku 2009 Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum nadano imię Janusza Korczaka, a Przedszkole 

Samorządowe otrzymało imię Króla Maciusia Pierwszego. W 2012 roku 

dyrektorem szkoły została Agnieszka Walaśkiewicz. W tym samym roku udało się 

otworzyć nowoczesną stołówkę oraz oddać do użytku boisko wielofunkcyjne.                 

Pierwszy budynek szkolny                                          

 



W roku 2014 została otwarta długo oczekiwana dobudowana nowa część szkoły. 

W 2015 roku oddano do użytku plac zabaw przy szkole, a rok później udało się 

ponownie otworzyć Salę Historyczną. Obecnie Zespół Szkół w Jasienicy tworzy 

nowoczesny kompleks składający się z  trzech placówek, w których znajduje się 

21 oddziałów i uczy 450 dzieci. W szkole pracuje 36 nauczycieli i 19 pracowników 

obsługi i administracji. 
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