Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu
Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu rozpoczęła swoją
działalność 19 listopada 1964 roku.
W pierwszym roku istnienia naukę podjęło tu ponad 700
uczniów. Szkoła posiadała 15 sal lekcyjnych, bardzo dobrze wyposażone pracownie do zajęć
praktycznych, fizyki, chemii i biologii. Ponadto, od samego początku była tu sala
gimnastyczna, świetlica, pokoje nauczycielskie, stołówka, kuchnia, gabinet lekarski oraz
biblioteka.
Nowa placówka była bardzo potrzebna, o czym świadczy fakt systematycznego
powiększania się stanu liczbowego uczniów. Rekordowym był prawdopodobnie rok szkolny
1970/1971. Odnotowano wówczas 2143 uczniów uczęszczających do 48 klas.
W latach 1967 – 1991 szkoła nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego. Decyzją grona
uczniów i rodziców już w najbliższym czasie szkole nadane zostanie imię „Miłośników
Rokitnicy”.
Od początku swojego istnienia szkoła miała sześciu dyrektorów. Byli nimi: mgr Konrad
Stolecki, mgr Krystyna Gil, mgr Krystyna Lipa, mgr Iwonna Wolna, mgr Brygida Zdunek.
Od września 2007 r. funkcję dyrektora pełni mgr Bożena Olichwer.
W roku szkolnym 1986/1987 rozpoczął się generalny remont SP 28. Nastąpiła wymiana
okien, drzwi i podłóg. Pomalowano wszystkie pomieszczenia w budynku, wymieniono
urządzenia sanitarne, gruntownej modernizacji poddano również salę gimnastyczną.
W 26 lutego 2001 roku w szkole rozpoczęła pracę świetlica środowiskowa „Wyspa
w mieście”, która działała do końca roku szkolnego 2003/204.
Dużym sukcesem placówki było zdobycie w 2003 roku już w I Edycji certyfikatu
„Szkoła z klasą”. Szkoła posiada również inne certyfikaty: za uczestnictwo w programie
społecznym „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczeństwo ucznia w Internecie” „Jak żyć
bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie – Kicaj zdrowo”.
W maju 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej
oraz pracowni do nauki języków obcych.
W roku szkolnym 2007/2008 utworzona została na terenie szkoły świetlica
środowiskowa Stowarzyszenia Guido pod nazwą „Bąbelki”.
W następnym roku szkolnym (2008/2009) rozpoczęła się realizacja planu modernizacji
szkoły. Wymieniono drzwi wejściowe, okna w niektórych pomieszczeniach i salach
lekcyjnych, pomalowano korytarze. Na skrzydłach bocznych na parterze i piętrach położono
wykładziny PCV natomiast na korytarzu głównym wykładzinę zastąpiono płytkami.
Stopniowo wyremontowane zostały również wszystkie łazienki.
Ważnym wydarzeniem było utworzenie we wrześniu 2009 roku jedynej w Zabrzu klasy
pierwszej dla uczniów sześcioletnich oraz pierwszej w naszej szkole klasy teatralnej.
W tym samym roku placówka nawiązała współpracę ze szkołą niemiecką z Zerf. Od
17 do 23 maja 2010 r. w Zabrzu przebywali niemieccy uczniowie wraz z opiekunami. Od
18 do 26 września 2011 r., nasze dzieci z nauczycielami pojechały do Niemiec. Obie wizyty

były bardzo udane. Dzieci były zadowolone z wyjazdów. Zostały nawiązane nowe
znajomości i przyjaźnie.
Tradycją szkoły stało się organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i środowiska
lokalnego. Do największych z nich zaliczyć można akcje z okazji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Dnia Papieskiego, Dnia Książki, Dnia Matematyki, Dnia Sportu oraz
akcję „Kochajmy zwierzęta”. Dużą popularnością wśród społeczności rokitnickiej cieszą się:
Barbórka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, festyny rodzinne oraz kiermasze.
Co roku organizowane są również targi edukacyjne. w czasie których uczniowie klas
szóstych mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół gimnazjalnych.
Na zakończenie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, co roku dla najstarszych
klas organizowany jest także komers.
Poszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły służą organizowane od lat konkursy
międzyszkolne i miejskie. Należą do nich: Mała Liga Recytatorów, Międzyszkolny Festiwal
Teatralny, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ilustracja do przysłowia polskiego”,
Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie, Miejski Konkurs Ładnego Pisania.
Za wielki sukces należy uznać powstanie na terenie szkoły nowoczesnego,
ogólnodostępnego placu zabaw, z którego dzieci mogą korzystać od listopada 2010 roku.
Całokształt pracy szkoły opiera się na partnerskim współdziałaniu z rodzicami. Rodzice
biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie
w miarę swoich możliwości.
W szkole realizowane są dwie innowacje teatralne. Dzieci mają systematyczne zajęcia
z aktorami, a swoje umiejętności wykorzystują podczas konkursów recytatorskich osiągając
w nich wysokie lokaty, biorą też udział w przedstawieniach z okazji różnych świąt
i uroczystości szkolnych. Ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej jest widoczne
podczas miejskich oraz dzielnicowych imprez takich jak „Skarbnikowe Gody” czy też
obchody dnia św. Marcina. Na potrzeby klas teatralnych zakupiona została kurtyna i składana,
przenośna scena. Nad całością pracy klas teatralnych czuwają ich wychowawczynie.
W klasach drugich i trzecich w oparciu o opracowany program prowadzone są zajęcia
regionalne. Każdy uczeń prowadzi „Album miasta Zabrze”, który pozwala prześledzić
realizowaną tematykę zajęć, gromadzi najważniejsze informacje przekazywane na zajęciach
oraz utrwala wprowadzone słowa śląskiej mowy.
Szkoła wspiera akcje charytatywne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim takie jak:
zbiórka darów dla podopiecznych „Schroniska im. św. Brata Alberta”, plastikowych nakrętek,
zbiórka żywności dla zwierząt na rzecz schroniska dla „Psitul mnie” w Zabrzu – Biskupicach,
„Góra grosza” i WOŚP.
Szkoła proponuje dzieciom wiele zajęć dodatkowych mających na celu
systematyzowanie wiadomości i umiejętności, wyrównywanie braków oraz wykorzystywanie
posiadanych uzdolnień.
Szkoła konsekwentnie – co roku – podejmuje określone działania, które promują
placówkę w środowisku lokalnym, a także sprzyjają budowaniu dobrego klimatu i uczą
dzieci wartościowych wychowawczo postaw.

