
Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku rozpoczęła swoją działalność 1 września 

1982 roku. Zbudował ją Włocławski Kombinat Budowlany. Budynek składa się z 

pięciu segmentów połączonych łącznikami. Trzykondygnacyjne podpiwniczone 

segmenty obejmują liczne pracownie, gabinety, sale gimnastyczne.  

Pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 1480 uczniów. Stanowisko dyrektora objęła 

Krystyna Czyżnielewska. W dniu 31 maja 1985 roku Rada Pedagogiczna podjęła 

uchwałę o nadaniu szkole imienia majora Henryka Sucharskiego. Wcześniej przeprowadzono 

plebiscyt dotyczący wyboru patrona. Kandydatami byli: Ignacy Jan Paderewski, Henryk 

Sucharski, Władysław Sikorski. Uroczystość nadania imienia odbyła się 18 października 1986 

roku. Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski przy współudziale zakładu opiekuńczego. 

Odsłonięto tablicę pamiątkową, zorganizowano Izbę Pamięci. Znalazły się tam eksponaty 

związane z życiem H. Sucharskiego i Westerplatczyków. Rok później szkoła uzyskała 

wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie Izb i Kącików Pamięci Narodowej.  

W uroczystości nadania imienia szkole brali udział m.in. Westerplatczycy oraz autorzy 

książek związanych z Westerplatte: Stanisława Górnikiewicz, Maria i Zbigniew Flisowscy.  

Od 1990 roku nasza szkoła była członkiem – założycielem Klubu Szkół noszących imiona 

związane z Westerplatte. Uczestniczyliśmy w Sympozjach Szkół Westerplatte, 

korespondowaliśmy z członkami Klubu i uzupełnialiśmy zbiory związane z naszym patronem. 

W 983 roku swoją działalność  zaczęła biblioteka szkolna. Stanowi ona dla uczniów 

centrum informacji. Jest pracownią służącą do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców oraz gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu czytelnikom zbiorów 

bibliotecznych. Dba o rozwój kultury czytelniczej uczniów w toku pracy indywidualnej i 

grupowej. 

W 1992 roku jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy innowację pedagogiczną, 

realizując nauczanie zintegrowane w klasach I-II. Podstawą takiego nauczania jest brak 

podziału na przedmioty i jednostki lekcyjne i realizacja materiału w blokach tematycznych 

uwzględniających zagadnienia dnia. 

W 1996 roku nasza szkoła została umieszczona na liście rankingowej stu najlepszych 

szkół podstawowych w Polsce. W 1999 roku po raz pierwszy mury szkoły opuścili przyszli 

gimnazjaliści. Od tej pory nasza placówka stała sześcioletnią szkołą podstawową, by kilkunastu 

latach ponownie stać się szkołą ośmioletnią.  

Pracujemy w szkole przyjaznej dla dziecka, czyli takiej, w której czuje się ono 

bezpieczne i ma szansę indywidualnego rozwoju. W 2000 roku w szkole zorganizowano dwie 



klasy integracyjne, wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci. Od tej 

pory co rok powstają nowe takie klasy. Klasa integracyjna to najlepszy sposób edukacji dla 

osób niepełnosprawnych, sposób, który pozwala najlepiej i najefektywniej wejść w 

społeczeństwo i funkcjonować w nim na miarę swoich możliwości. Dzięki kolegom dziecko 

mniej zdolne uczy się sposobów rozwiązywania problemów, tolerancji – akceptacji, otwartości 

na drugiego człowieka, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, rozwija swoje 

zainteresowania, wyzbywa się egocentryzmu, uczy szacunku dla wolności osobistej i 

ogólnoludzkiej. I odwrotnie tego samego od uczniów niepełnosprawnych uczą się dzieci 

pełnosprawne. Tak więc w klasie integracyjnej wszyscy wspólnie modelują swoje osobowości, 

rozwijają się poprzez wspólne doświadczenie. 

Od kilku lat w szkole są również organizowane klasy sportowe, które pozwalają 

uczniom rozwijać swoje pasje i doskonalić umiejętności sportowe. 

Przez blisko 40 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 20 mury placówki opuściły tysiące 

absolwentów. Jakie są ich drogi życiowe, gdzie rzucił ich los tego nie wiemy. Staramy się 

jednak, aby absolwenci byli naszą wizytówką. Chcemy dobrze przygotować do dalszej nauki i 

zmagania się z trudnościami dnia codziennego. Aby dać im podstawy do tego, by w przyszłości 

stali się światłymi i dobrymi ludźmi potrafiącymi radzić sobie w życiu i pomagać tym, którzy 

tego nie potrafią. 

Oprócz funkcji edukacyjnych szkoła pełni niezmiernie ważną rolę wychowawczą. Jeśli 

chce wychowywać skutecznie, musi uczyć efektywnego, zorganizowanego, zespołowego 

działania, bowiem ogromna część życiowej aktywności człowieka przebiega w ramach 

różnorodnych grup i zespołów od rodziny chociażby zaczynając. 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły są wdrażani do podejmowania odpowiedzialności 

za swoje szkolne życie i aktywizowani do podejmowania samodzielnych inicjatyw, w realizacji 

których pomagają nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie organizacji uczniowskich. 

Najpierw poprzez działalność w samorządach klasowych, a potem przez włączenie do pracy w 

Małym Samorządzie klas I – III, by wreszcie działać w „dużym” Samorządzie Szkolnym klas 

IV – VIII. Oba samorządy ściśle ze sobą współpracują. 

W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia. Działania podejmowane przez Rzecznika 

Praw Ucznia mają na celu zapewnienie podstawowych praw, a więc prawa do bezpiecznej 

nauki; życia bez przemocy i poniżania; swobodnej i kulturalnej wypowiedzi; rzetelnej 

informacji. Rzecznik Praw Ucznia interweniuje w razie naruszania podstawowych praw ucznia, 

współpracuje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem i Samorządem Uczniowskim, 



podejmuje się mediacji w razie zaistnienia konfliktu. Nie tylko stoi na straży przestrzegania 

praw, ale dba o to, aby uczniowie znali swoje prawa i obowiązki. 

 

 


