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20 lat minęło…

Sopot, 16 października 2015



 1 września 1995 roku 

Gdańska Fundacja Oświatowa powołała do 
istnienia Sopocką Autonomiczną Szkołę 
Podstawową, która była pierwszą 
niepubliczną szkołą podstawową w Sopocie. 
Jej założycielkami były Katarzyna Hall 
i Bożena Pawlak. 

Pojawiło się
pierwsze logo
naszej szkoły.

Dyrektorem
szkoły została
Halina
Maciejewska.

Napisano o nas w Gazecie Wyborczej.

 ROK SZKOLNY 1996/1997 

Zainicjowano prace nad koncepcją szkoły. 
Najliczniejszy wówczas zespół nauczycieli 
nauczania początkowego stworzył autorski 
program „Przyjazny początek” będący 
częścią programu „Klocki Autonomiczne”. 

 ROK SZKOLNY 1997/1998 

Dwie nauczycielki SASP:  Barbara Boszko 
i Anna Nartowska znalazły się w finale 
konkursu „Belfer Roku” organizowanym 
przez Gazetę Wyborczą.
 



W ramach dobrej współpracy między 
sopockimi szkołami odbył się pierwszy 
konkurs dla uczniów wszystkich sopockich 
szkół podstawowych „Sopockie Asy”. 
Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia 
były  Ewa Juraszek i Barbara Boszko. 
W kolejnych latach pieczę nad konkursem 
sprawowały  Aldona Ciecholewska i Anna 
Pawłowska. 

W tym roku po raz pierwszy została 
pożegnana klasa ósma.

ROK SZKOLNY 1998/1999 

Ksiądz Prałat Henryk Jankowski  ufundował 
szkole wspaniały sztandar z hasłem Jana 
Zamoyskiego „Zawsze takie Rzeczpospolite 
będą, jakie ich młodzieży chowanie”. 

Uczniowie szkoły wzięli udział 
w uroczystości odsłonięcia Pomnika Armii 
Krajowej w Sopocie. 

W latach 1998 -
- 2000 dyrektorem
szkoły była Dorota
Zagrodzka.



Od początku swojej działalności szkoła była 
ukierunkowana proeuropejsko. Zostały 
zorganizowane Dni Europy, na 5 lat przed 
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

 ROK SZKOLNY 1999/2000 

Szkołę odwiedził
Wiceminister Edukacji
Narodowej Wojciech
Książek. 

Została opublikowana autorska koncepcja 
edukacyjna „Klocki Autonomiczne”, nad 
którą nauczyciele pracowali już od kilku lat. 

Szkoła zgodnie z reformą zmieniła się 
z ośmioklasowej na sześcioklasową.

1 września 1999 roku
zostało utworzone
Sopockie
Autonomiczne
Gimnazjum. 
Od tego czasu szkoła
funkcjonuje jako zespół.

 ROK SZKOLNY 2000/2001 

1 września 2000 roku
dyrektorem szkoły
została Ewa Juraszek,
która pełni swoją
funkcję do dziś.



Szkoła przeszła gruntowny remont. Na 
dwóch piętrach przesunięto ściany, położono 
nowe podłogi, powstał nowy pokój 
nauczycielski.

W tym roku również została po raz pierwszy 
wydana przez uczniów gazetka SASPik.

ROK SZKOLNY 2001/2002 

Została wdrożona koncepcja nauki dwóch 
języków obcych od klasy 0: angielskiego 
i niemieckiego.

 ROK SZKOLNY 2002/2003 

Od tego roku decyzją
Gdańskiej Fundacji
Oświatowej
wprowadzono nowe
stanowisko dyrektora
zarządzającego SSA.
Funkcję tę objęła
Jolanta Gadomska.

Przy zespole szkół
powstało Sopockie
Autonomiczne
Liceum.



Powstała ścianka wspinaczkowa 
i kawiarenka szkolna.

Po raz pierwszy w SASP odbył się 
„Sprawdzian w klasie 6”.

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa 
uzyskała tytuł „Szkoła z Klasą”.

 ROK SZKOLNY 2003/2004 

Na terenie szkoły
powstała Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
„Osiek”.

Szkoła przystąpiła do programu Sokrates 
Comenius jako pierwsza sopocka szkoła 
podstawowa. Został zrealizowany projekt 
„Dziecięcy świat Europy”. 

W wakacje został zakończony remont całego
budynku, zbudowano też nową klatkę 
schodową.

 ROK SZKOLNY 2004/2005 

Szkoła przystąpiła do programu „Cała Polska
Czyta Dzieciom”.



Została rozbudowana biblioteka szkolna. 

Powstała nowa sala multimedialna. 

ROK SZKOLNY 2005/2006 

W ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” szkoła gościła Jana Peszka.

Szkołę odwiedził również  Cezary Pazura.

Z okazji 10-lecia
szkoły została
wydana pamiątkowa
publikacja. 

 ROK SZKOLNY 2006/2007 

Nasi uczniowie zaczęli wydawać nową 
gazetę -  Autonomkę.



 ROK SZKOLNY 2007/2008 

Od tego roku nauczycielki języka 
niemieckiego: Lucyna Dorawa-Biłanicz, 
Anna Trynkler i  Agnieszka Latoch zaczęły 
przygotowywać uczniów do certyfikatów 
Instytutu Goethego – FIT IN DEUTSCH A1 
i A2.

 ROK SZKOLNY 2008/2009 

MEN postawił szkołę przed kolejnym 
wyzwaniem, opracowano nowe podstawy 
programowe, a sześciolatki poszły do klas 
pierwszych.

 ROK SZKOLNY 2009/2010 

Powstały dwie piękne  sale gimnastyczne 
(duża i mała) oraz nowe pomieszczenia. 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką trenerki 
Doroty Wieczorek zostali wicemistrzami 
Polski i wzięli udział w europejskim finale 
Odysei Umysłu w Mińsku.



 ROK SZKOLNY 2010/2011 

Szkoła została
wybrana najlepszą
podstawówką
w rankingu Gazety
Wyborczej
i uhonorowana Złotą
Tarczą za rok 2010. 

W szkole pojawiła się tablica interaktywna, 
kolejne sale multimedialne  i dziennik 
elektroniczny.

Z dniem 1 września
Iwona Malmur
została dyrektor
zarządzającą SSA.
Pełni tę funkcję do
dzisiaj.

Z okazji 15-lecia SASP na uroczystą galę 
przybyła m.in. Minister Edukacji Narodowej 
Katarzyna Hall, a prezes GFO Bożena 
Pawlak przedstawiła historię i osiągnięcia 
szkoły.

 ROK SZKOLNY 2011/2012 

Nasi uczniowie wzięli udział w Odysei 
Umysłu w Sankt Petersburgu. Wcześniej 
wywalczyli wicemistrzostwo Polski. 

Szkoła przystąpiła do certyfikatu Cambridge 
YLE na poziomach Starters, Movers i Flyers,
do którego do dziś  przygotowuje  
nauczycielka języka angielskiego Monika 
Maj.



Szkoła uzyskała tytuł "Szkoła Odkrywców 
Talentów". Dyplom został wręczony przez 
Katarzynę Hall - Ministra Edukacji 
Narodowej.

Nasi uczniowie często uczestniczyli 
w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim.

 ROK SZKOLNY 2012/2013 

Uczniowie SASP zajęli pierwsze miejsce 
w Polsce w „Sprawdzianie w klasie 6”. 
Zostali uhonorowani przez Prezydenta 
Sopotu Jacka Karnowskiego. Wyróżniono 
wówczas nauczycielki: matematyczkę 
Dorotę Kuncer i polonistkę Danutę Kifner. 

Uczniowie klas czwartych pod opieką  Beaty
Rossy-Stopczyńskiej w ramach warsztatów 
stworzyli komiks oparty na książce „Pan 
Samochodzik i Templariusze”. Publikacja 
została wydana, a pieniądze z jej sprzedaży  
przekazano na rzecz Hospicjum św. Józefa 
w Sopocie. 



Zastępcą dyrektora
SASP została
Dorota Kuzebska.

 ROK SZKOLNY 2013/2014 

Szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe pod 
okiem nauczycieli WF: Agnieszki Kleban, 
Tomasza Kseniaka i Michała Wacha.

Corocznie nasi uczniowie zdobywali liczne 
stypendia: Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, 
Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta 
Miasta Gdyni.

Z okazji 25-lecia Gdańskiej Fundacji 
Oświatowej posadzono „Dąb Wolności”.



ROK SZKOLNY 2014/2015 

Nasza szkoła wkroczyła w nową erę 
technologiczną z iPadami i realizuje projekt 
„Mobilna edukacja”. 

Uczniowie klas szóstych uzyskali najwyższy 
wynik w województwie w „Sprawdzianie 
w klasie 6”. 

Najmłodsi przedstawiciele naszej szkoły 
pod opieką Anny Knieć wzięli udział 
w konkursie Art Food, zajmując 1. miejsce 
w Polsce. Nagrodą była drukarka 3D.

Uczennica Olga Palikowska wzięła udział 
w XXIX  Międzynarodowym Konkursie 
Gier Matematycznych i Logicznych 
w Paryżu. Zajęła pierwsze miejsce w świecie
w kategorii CE. Jej siostra Justyna 
Palikowska zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie równoległym dla członków 
rodzin uczestników finału.

Cała społeczność Sopockich Szkół 
Autonomicznych prowadziła projekt 
„Wszyscy jesteśmy matematykami”.



 Akcje charytatywne 

Nasza szkoła dużą wagę przywiązuje do 
udziału uczniów w różnych akcjach 
charytatywnych. Co roku we wrześniu 
odbywa się zbiórka przyborów szkolnych 
dla potrzebujących dzieci.

Ubogie rodziny w Sopocie wspieramy 
poprzez kiermasze świąteczne. Uczniowie  
samodzielnie wykonują ozdoby, szyją lalki, 
zbierają pluszaki, przygotowują wypieki.

Od lat jest kontynuowana współpraca 
z Hospicjum św. Józefa w Sopocie oraz 
Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. 

Uczniowie wspierają również akcje 
organizowane na rzecz poszkodowanych 
podczas klęsk żywiołowych (Filipiny, 
Nepal).



 Wyjazdy 

Nasi uczniowie poznają świat nie tylko na 
mapie. Często biorą udział w wyjazdach 
zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy.

Ważnym elementem jest również dla nas 
współpraca, dlatego uczniowie regularnie 
uczestniczą w wyjazdach integracyjnych.



 Edukacja pozaszkolna 

Niezwykle istotna jest edukacja pozaszkolna,
dlatego nasi uczniowie uczestniczą 
regularnie w różnego rodzaju warsztatach, 
konferencjach, spotkaniach i zajęciach 
terenowych.



Szkoła od początku działalności  
jest prekursorem i inspiratorem  
zarówno w sferze dydaktycznej, 
jak i wychowawczej.

Szkoła od początku istnienia oferuje 
nowoczesną edukację jednocześnie 
osadzoną w tradycji.

Szkoła na przestrzeni 20 lat nieustająco 
pozostaje w czołówce krajowej dzięki 
osiąganym wysokim wynikom nauczania.

Zespół pracowników szkoły i uczniów 
tworzy niepowtarzalną rodzinną atmosferę. 

Maciejuk Agnieszka

Mrozińska Anna

Pasznik Ewa

Pławczyk Anna

Rogacka-Bojczuk Marta

T rynkler-Zalaszewska Anna

Woldrich Piotr

Wolny Katarzyna

Zielinska Helena

Latoch Agnieszka

Lidzbarska Monika

Łopacińska-Koenner Agnieszka

Maj Monika

Mońko-Allen Aleksandra

Pawłowska Anna

Rossa-Stopczyńska Beata

Sawiuk Karolina

Wach Michał

Wesołka Zuzanna

Wiśniowska Dorota

Domaszk Natalia

Gienc Agnieszka

Grabowska Renata

Jabłońska Monika

Janus Aneta

Boszko Barbara

Ciecholewska Aldona

Dorawa-Biłanicz Lucyna

Englert-Rayss Klaudia

Figel Hanna

Gadomska Jolanta

Głogowska Kamila

Kifner Danuta

Kleban Agnieszka

Kłosińska Marianna

Knieć Anna

Konoplańska Katarzyna

Kseniak Tomasz

Kuncer Dorota

Iwona Malmur

dyrektor zarządzająca Sopockich Szkół Autonomicznych

Ewa Juraszek
dyrektor Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej

Dorota Kuzebska
zastępca dyrektora Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej


