Szkoła w latach 1970 – 2010
Najnowsze dzieje szkoły związane są z rokiem szkolnym 1974/75 kiedy to nawiązano ścisłą
współpracę z Zarządem Głównym Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Wtedy to
powołano do życia Szkolne Koło Towarzystwa, którego opiekunką została pani Halina Ulfig. Od
tego czasu uczniowie nasi oprócz konkursów, olimpiad i uroczystości organizowanych w szkole i
na terenie miasta zaczęli brać udział w zlotach i konkursach ogólnopolskich organizowanych przez
Zarząd Główny.
Kalendarium
1974 – nawiązanie współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa im. Marii Konopnickiej i
powołanie Szkolnego Koła Terenowego
− udział w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Budujemy Miłej Ojczyźnie Dom”
1975 – pierwszy raz uroczyście obchodzono Święto Szkoły w dniu urodzin patronki
− udział w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Międzynarodowy rok kobiet”
1976 – zajęcie 3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Kto dla braci pracuje ma moc za miliony”
1977- zajęcie 3 miejsca w Konkursie Ogólnopolskim
− udział w V Ogólnopolskim zlocie Szkół im. M. Konopnickiej w Jaworznie
1978 – udział w zjeździe nauczycieli szkół im. M. Konopnickiej w Łodzi
− udział w konkursie ogólnopolskim „... W sobie szanuj synu przyszłego człowieka”
1979 – udział w VI Ogólnopolskim zlocie w Śremie
− zajęcie 2 miejsca i zdobycie specjalnego wyróżnienia w konkursie zorganizowanym przez
Towarzystwo im. M. Konopnickiej
− udział w zjeździe nauczycieli w Warszawie
1980/1981 – udział w konkursie „Konopnicka żywa”
− jubileusz 70 lecia szkoły
1981 – udział w VII zlocie szkół im. M. Konopnickiej w Warszawie
1982 – udział w konkursie „Nic tu skończonym nie jest i nie jest przeżytym”
1983 – udział w VIII Zlocie Szkół w Białymstoku
- udział w zlocie w Żarnowcu z okazji 80-tej rocznicy przybycia tu poetki
1985-udział w IX Zlocie Szkół w Łodzi
1987 – opiekunem Szkolnego Koła zostaje mgr Maria Wójcicka
- udział w X Jubileuszowym Zlocie w Katowicach pod hasłem „Budujemy miłej ojczyźnie dom,
wolności dom i siły”
- zdobycie wyróżnienia w konkursie recytatorskim
- zdobycie 1 miejsca w konkursie muzycznym
1988 – poświęcenie sztandaru szkoły ( nadano szkole prawo posiadania własnego sztandaru, który
ufundowany został przez KWK „Śląsk”. Szkoła przed wojną też posiadała sztandar ale on zaginął,
nie wiadomo nawet jak wyglądał).
1990 – 1 spotkanie regionalne w Katowicach i zawiązanie regionów
1991 – I Regionalny Zlot Szkół w Rogowie Opolskim
- zajęcie II Miejsca w konkursie wiedzy o patronce
1992 – II Regionalny Zlot Szkół w Mikołowie
udział w ogólnopolskim konkursie z okazji 150-lecia urodzin M. Konopnickiej i zajęcie I Miejsca w
Konkursie Plastycznym oraz II miejsca w tym także konkursie oraz dwóch II Miejsc za album
„Flora i Fauna w utworach Konopnickiej” i „Ekologia”
1993 – III Regionalny Zlot Szkół w Jaworznie
1994 – IV Regionalny Zlot Szkół w Sączowie
Od 1995 roku zaczęto bardzo uroczyście obchodzić Święto Szkoły w dniu urodzin patronki.
1995- obchody 85-lecia istnienia szkoły połączone z V Regionalnym Zlotem Szkół
- nadanie szkole oraz dyr. mgr L. Zimochowi i opiekunce koła, M. Wójcickiej, Złotej Odznaki
Honorowej Towarzystwa.
- Gościliśmy u siebie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół konopnicjańskich z województwa
śląskiego. Wśród gości znalazł się między innymi prawnuk poetki pan Jan Bielecki.

- zdobycie Nagrody i dyplomu za realizację zadań konkursu „Mała Ojczyzna” oraz specjalnego
podziękowania za przygotowanie konkursu dla szkoły i opiekunki.
1996 – udział w VI Regionalnym Zlocie Szkół w Sosnowcu
W 1997 roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Ogólnopolskich Spotkaniach z poezją Marii
Konopnickiej. Jeździmy do Przedborza co roku i zdobywamy nagrody. Były wyróżnienia, 3 i 2
miejsce, a nawet 1- tak w kategorii recytacji, jak i poezji śpiewanej.
1 września 2000 roku po raz kolejny szkoła zmieniała nazwę, tym razem na Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 3 im. Marii Konopnickiej.
W roku 2002 dyrektorem szkoły została mgr Grażyna Małyska, a funkcję społecznego zastępcy
pełniła mgr Maria Wójcicka.
Rok 2005 był szczególnie ważny, gdyż 1 czerwca obchodzono jubileusz 95-lecia szkoły. Szkoły z
tradycjami, przyjaznej dzieciom, otwartej na współpracę ze środowiskiem, szkoły gdzie nie tylko
zdobywa się wiedzę ale również rozwija talenty, wzmacnia tężyznę fizyczną i duchową.
1 września 2005 r. szkoła ponownie zmieniła nazwę – stała się znów Szkołą Podstawową nr 20 im.
Marii Konopnickiej.
W roku szkolnym 2006/2007 mgr Joanna Przybylska rozpoczęła pracę jako szkolny pedagog a mgr
Anna Krężałek została nauczycielem j. angielskiego.
W kolejnym roku szkolnym zatrudniono psychologa szkolnego – mgr Henrykę Kubień a
gimnastykę korekcyjną zaczął prowadzić mgr Sebastian Kloza.
Od roku szkolnego 2009/2010 funkcję z-cy dyrektora szkoły pełni mgr Anna Wujda.
W latach 2005 – 2010 uczniowie szkoły co roku brali udział w konkursach przedmiotowych i
interdyscyplinarnych, olimpiadach, konkursach recytatorskich i wiedzowych – we wszystkich
radzili sobie znakomicie zajmując wysokie miejsca. Co roku organizowano akademie i imprezy
związane ze świętami kościelnymi i państwowymi. Co roku odbywało się pasowanie pierwszaków
na uczniów , a następnie na czytelników szkolnej biblioteki. Każdego roku uczniowie wyjeżdżali
na krajowe i zagraniczne wycieczki, uczestniczyli w zimowiskach i półkoloniach letnich oraz
zielonych szkołach.
W maju 2010 r. bardzo uroczyście obchodzono 100-lecie szkoły.

