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HISTORjA SZKO?Y. ZADANIE.

III Miejska Szko?a R?kodzielnicza zosta?a za?o?ona przez Magistrat m. sto].

Warszawy w 1918 r. jako ni?sza koedukacyjna szko?a zawodowa. Szko?a ta

mia?a 3 dzia?y: krawiecki, bieli?niarski i koszykarski. W 1922 r. szko?a zosta?a

zamieniona na ?e?sk?, a dzia? koszykarski przeniesiony do II-ej Miejskiej Szko?y

Rzemie?lniczej M?skiej. W roku 1923 utworzono 3-ci dzia?: hakiarski.

W 1925/26 roku zacz??o si? stopniowe przekszta?canie szko?y z ni?szej na ?redni?.

W 1927/28 r. przekszta?canie to zosta?o zako?czone i szko?a jest prowadzona

wed?ug programu ?redniej szko?y zawodowej.

Zadaniem szko?y jest przygotowanie inteligentnych, wykwalifikowanych pra

cownic, które po odbyciu praktyki mog?yby zaj?? odpowiednie stanowisko w istnie

j?cych zak?adach lub prowadzi? w?asne pracownie. jednocze?nie przez uwzgl?dnie

nie w programie przedmiotów ogólnokszta?c?cych tworzenie przy szkole organi

zacji uczniowskich szko?a d??y do podniesienia poziomu umys?owego, etycznego

kulturalnego uczenie oraz obudzenia w nich uczu? spo?ecznych i obywatelskich.

ORGANIZACJA SZKO?Y.

Szko?a prowadzi 3 dzia?y: bieli?niarski, krawiecki i hafciarski.

Dzia? bieli?niarski obejmuje krój i szycie bielizfy dziecinnej, damskiej, m?skiej,

po?cielowej, szlafroków l pizam oraz haft bia?y w zastosowaniu do bieli?niarstwa.

Dzia? krawiecki krój szycie sukienek i p?aszczyków dziecinnych oraz spódni-

czek, bluzek, sukien, palt kostjumów damskich.

Dzia? hafciarski: haft bia?y, kolorowy i z?oty.

Na ka?dym z tych dzia?ów nauka trwa 3 lata. Przy nauce rzemios?a szko?a

d??y nietylko do osi?gni?cia sprawnoser. lecz i do rozwini?cia zdolno?ci i si? twór

czych uczniów oraz do rozbudzenia w nich poczucia ogólnej estetyki pi?kna

zwi?zanego ?ci?le z technik? danego rzemios?a. W tym te? celu szko?a k?adzie

du?y nacisk na rysunek zastosowany do zawodu oraz na cz?ste zwiedzanie wystaw
. ,

l muzeow.



Oprócz zawodu na wszystkich dzia?ach s? wyk?adane nast?puj?ce przedmioty

ogólnokszta?c?ce i specjalne.

o G 6 L N O K S Z T A ? C ? C E.

RZEDMIOT

I? I?

II III

Religja .

J?zyk polski

francuski lub niemiecki

Historja Polski i powszechna

Nauka obywatelstwa

Geograf ja gospodarcza.

Chemja .

Higjena.

Gimnastyka·

?piew

S P E C J A L N E.

2

3

I

3

3

2

P H Z E D M 1 O ·1'

K I? I?

II III

Towaroznawstwo 2

Arytmetyka handlowa .

Rachunkowo?? przemys?owa i kores-

pondencja .

Nauka o ubiorach

Pismo (tylko dla bieli?iarek i hafciarek)

Zasady dekoracji

Kre?lenie .

Rysunek odr?czny

2

4-6

2

2

I

4- 64-6

Do szko?y s? przyjmowane kandydatki, które uko?czy?y 7 klas szko?y po

wszechnej lub 4 klasy Gimnazjum, podlegaj? one egzaminowi wst?pnemu z j?zy

ka polskiego, arytmetyki i rysunków. Przed dopuszczeniem do egzaminu s? one

badane przez lekarza szkolnego.

Op?ata za nauk? wynosi 100 z?otych p?atne w 2-ch ratach.

Absolwentkom szko?y przys?uguj? prawa i przywileje zagwarantowane Ustaw?

o pa?stwowej s?u?bie cywilnej z dnia 17.11.1922 r. (Dz. Ust. Nr. 21/22 i rozp. wyk.).



ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE.

PRACOWNIE SZKOLNE I POMOCE.

Szko?a zaopatrzona jest w niezb?dne narz?dzia pracy i pomoce. Pracownia

bieli?niarsko-krawiecka posiada 28 maszyn, w tern 2 okr?tkowe, mere?kow?,

l do plisowania, l do haftu i z motorkiem elektrycznym oraz zaopatrzona jest
-I?{ manekiny, prasulce, r?kawniki, ?elazka zwyczajne, gazowe i elektryczne i t. d.

Pracownia hafciarska posiada krosna ró?nych wymiarów, podstawki do krosien,

tamborki z podstawkami t. d.

Posiada te? szko?a przyrz?dy i odczynniki do ?wicze? z chemji i towaroznaw

stwa, lupy, epidjaskop, latarni? projekcyjn? oraz mapy, atlasy statystyczne, tablice

do geografji gospodarczej, historji i nauki obywatelstwa oraz tablice anatomiczne

do nauki higjeny.

Biblioteka szkolna liczy w bibliotece nauczycielskiej 130 tomów, w uczmow

skiej 1032 tomy, ogó?em 1162 tomy.

?wiczenia gimnastyczne odbywaj? SI? ZImow? por? w sali rekreacyjnej, która

zaopatrzona jest w przyrz?dy gimnastyczne jako to drabinki szwedzkie, bum, kozio?,

materac, ?aweczki, latem w ogródku imienia Rau' a.

Kó?ko sportowe korzysta z sali gimnastycznej gimnazjum lm. W?adys?awa IV.

Szko?a posiada siatki i stojaki do pi?ki "lataj?cej" l "koszykowej" , dyski,

kule, oszczepy, ?uki, pi?ki do gIer, pi?k? uszat? i lekarsk? oraz 30 par ?y?ew,

które wypo?ycza uczenicom.

Przy szkole jest lekarka szkolna, która bada wszystkie uczeruce dwa razy do

roku, s?absze pozostaj? pod sta?? obserwacj? lekarsk? l s? kierowane w razie po

trzeby do miejskich ambulatorjów i przychodni.

Na terenie szkolnym czynne s? nast?puj?ce organizacje uczniowskie:

1 . Kó?ko opieki nad bezdomnerui dzie?mi.

2. Sklepik szkolny.

3. Dru?yna harcerska.

4. Kó?ko sportowe.

5. Hufiec szkolny.

6. Chór szkolny.

7. Szkolna Kasa Oszcz?dno?ciowa.



Kó?ko opieki nad bezdomnemi dzie?mi dzia?a ??cznie z Komitetem M?odzie?y

p omocy Bezdomnym Dzieciom, z którym porozumiewa si? za po?rednictwem swej

delegatki, Cz?onkowie kó?ka okazuj? pomoc Komitetowi nietylko przez op?acanie

sk?adek i branie udzia?u w organizowaniu imprez dochodowych, lecz g?ównie przez

szycie bielizny (ko?o 100 sztuk rocznie dla dzieci wysy?anych na kolonje}.

Sklepik szkolny zosta? za?o?ony w roku 1925 na zasadach wspó ?dzielczosci.

Na czele sklepiku stoi Zarz?d, wybierany co roku na walnem zebraniu oraz dele

gat Rady Pedagogicznej. Czynno?ci sprzedawczy? pe?ni? ucz?nice IIl-go kursu.

Obrót sklepiku w 1927/28 r. wyniós? 658 z?. 17 gr.

Dru?yna harcerska imienia Cecylji Sniegockiej zosta?a za?o?ona w 1926

Dru?ynow? jest nauczycielka szko?y. P o za prac? ?ci?le harcersk? dru?yna orga

mzuje wieczornice', urz?dza w czasie zimowym bli?sze wycieczki na miasto, w letnim

dalsze za miasto, bierze udzra] w pracy dla dzieci emigracji.

Kó?ko sportowe uprawia: gry ruchowe, ?y?wiarstwo, zapoznaje si? z lekko

atletyk?, p?ywaniem, wio?larstwem, ?ucznictwem i strzelaniem

Chór szkolny sk?ada si? z 80 uczenie.

Szkolna Kasa Oszcz?dno?ciowa zosta?a za?o?ona w 1926 r. jako agenda

Miejsbej ?asy Oszcz?dno?ci do 1.1. 1929 wydano 76 ksi??eczek na ogóln? sum?

810 z?otych.

KO?O SZKOLNE.

Ko?o Szkolne zosta?o za?o?one w 1925 r. i uchwali?o, ze cz?onkami wmm

by? wszyscy rodzice. Czerpie ono swe dochody ze sk?adek cz?onkowskich, lm

prez dochodowych, z zapomóg Rady Kó? Szkolnych Magistratu.

W roku 1927/28 Ko?o:

urz?dzi?o "Choink?" dla uczenie

wydawa?o bezp?atne ?niadania,

wys?a?o 4 ucz?nice na kolonje lecznicze,

urz?dzi?o w?asn? kolonj? wypoczynkow? dla 30 uczenie w Le?nej

ko?o ?ywca.

Bud?et Ko?a wyniós? ko?o 5 tysi?cy z?otych, w tern 230 z?otych z Ra?y
Kó? Szkolnych Magistratu m. st. Warszawy, 1000 z?otych z Wydzia?u O?wiaty

i Kultury Magistratu m. st. Warszawy.



WYCIECZKI SZKOLNE.

Oprócz zwiedzania muzeów, wystaw i zak?adów przemys?owych szko?a orga

nizuje .

co rok kilkudniow? wycieczk? krajoznawcz?. Przez te wycieczki szko?a

stara si? zapozna? uczenice z ca?? Polsk? i w tym celu urz?dza wycieczki co rok

do innej miejscowo?ci. W ten sposób uczenice maj? mo?no?? zapoznania si? przez

czas swego pobytu w szkole z rozmaitemi dzielnicami kraju. W wycieczkach tych

bior? udzia? uczenice wszystkich kursów pod opiek? nauczycielek i wychowawczy?.

Dotychczas by?y wycieczki:

w roku 1923 i 1924 do Krakowa i Wieliczki,

1925 do Pu?aw, Kazimierza nad Wis?? i Sandomierza,

1926 do Torunia, Gdyni, Oksywji, Pucka, Helu, Kartuz, Bydgoszczy,

Gniezna i Poznania,

1927 do Cz?stochO\vy, Krako\va, Wieliczki i Zakopanego,

1928 do Wilna, Trok, Werk i Bia?owie?y.
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SERWETKA APUKACJA I HAFT.

SERWETKA HAFT BIA?Y.
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?ODUSZKA HAFT KOLOROWY.

PODUSZKA HAFT wt:::?'_N? NA P?ÓTNIE.





EKSPERYMENT HAFTARSKI BEZ POPRZEDNIEGO RYSUNKU.

SERWETKA HAFTOWANA RICHELIEU.
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WYSTAWA SZKOLNA. HAFTY.

EKSPERYMENT HAFTARSKI BEZ POPRZEDNIEGO RYSUNKU.
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