Historia szkoły w Zawidowie sięga XIVw. Z dokumentów 1397 roku wynika, że już w tym czasie istniała tu szkoła elementarna.
Na Górnych Łużycach jedynie miasta posiadały w
średniowieczu szkoły. Oprócz szkoły kościelnej istniały w Zawidowie prywatne szkoły tak zwane” Winckelschule”, które
posiadały przeważnie niski poziom nauczania.
Z roku 1467 pochodzą wiarygodne wiadomości dotyczące szkoły, którą prowadził wówczas kościelny, organista i kantor. Szkoła
przykościelna była początkowo łacińska, później zmieniła swój charakter, który można by określić jako ludowy. Poza religią
uczono tam pisania i liczenia. Od połowy XVI wieku znane są nazwiska rektorów i kantorów. Pierwszy budynek szkoły powstał w
1606 roku
W 1669 roku szkoła łacińska spaliła się, w budynku odbudowanym po pożarze znajdowało się początkowo mieszkanie rektora
przedzielone drewnianą przegrodą, za którą mieściła się klasa elementarna. W 1698 roku rektor Jan Fügner otworzył w mieście
szkołę dla głuchoniemych. Znajdowała się ona w nieistniejącym już budynku przy ulicy Wilczej (obecny przystanek PKS).
W 1771 roku na tym samym miejscu na ulicy Kościelnej wybudowano drugi budynek, który spalił się podczas pożaru w 1834
roku. W 1838 roku powstał trzeci budynek szkolny, zachowany do chwili obecnej
W 1898 roku wybudowana została nowa szkoła przy ulicy Szkolnej, w późniejszym czasie przebudowana
W 1926 roku szkoła była sześciostopniowa, posiadała 7 klas, sześciu ewangelickich nauczycieli i nauczycielkę prac ręcznych.
Ostatni wpis niemiecki w starej kronice naszej szkoły pochodzi z roku 1940.

We wrześniu 1945 roku w polskiej już szkole przy ulicy szkolnej rozpoczyna naukę 20 dzieci.
Organizatorką i jedyną nauczycielką tej szkoły była pani Maria Benke.W listopadzie rozpoczęła pracę
druga nauczycielka pani Helena Emerling. Szkoła liczyła już 73 dzieci.

Od stycznia 1946 roku kierownictwo szkoły objął Maksymilian Twardowski.
Rok szkolny 1946/47 rozpoczęło już 186 dzieci, uczniów ciągle przybywało.
Przybyło również nauczycieli. Pracuje ich 6, i polski ksiądz – ks. mgr Marian
Hamerski – prefekt ze Lwowa. W szkole jest 6 klas, nie ma jeszcze siódmej.
W czerwcu 1948 roku szkołę opuściło 18 pierwszych absolwentów.

1946r.
- kierownictwo szkoły obejmuje Twardowski Maksymilian
•istnieje jedynie pięć klas ( 131 uczniów- najliczniejsza kl.1- 46 osób ),
w których uczy czterech nauczycieli i ówczesny ksiądz,
•pierwsze dzienniki – to formularze niemieckie,
•odbywają się nabożeństwa szkolne,
- grono nauczycielskie liczy już siedem osób,
•podzielono klasę 2 na 2a- normalną i 2b- przyspieszoną,
•nie ma klasy VII- nikt się nie zgłosił,
1947 r.
•utworzono klasę VII- stan klasy – 18 uczniów,
1948 r.
•uczniowie uczą się języka angielskiego,
•wymagano od rodziców oświadczeń – zgody na pobieranie przez dzieci nauki religii,
•istnieje filia szkoły podstawowej w Starym Zawidowie- 29 uczniów,
•szkoła w Zawidowie liczy 274 uczniów,
1949 r.
•pierwsze informacje o egzaminach poprawkowych- 44 przedmioty do poprawki
( 1 poprawka z prac ręcznych ),
•utworzenie Szkolnych Kół Odbudowujemy Warszawę,
•obchody miesiąca pogłębiania przyjaźni polsko- radzieckiej,
1949/50 r.
•kierownictwo szkoły obejmuje Margas Władysław,
•pierwsze okólniki Ministerstwa Oświaty w sprawie uroczystości majowych, Dnia Lasu i Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy,
•podejmowanie czynów społecznych- upiększenie klasy, urządzenie kortu tenisowego i boiska do siatkówki, uporządkowania pracowni,
•istnieją kółka zainteresowań i organizacje szkolneZHP, SKOW, PCK, LPZ, TPPR, TBS, SKS, Biblioteka,
1951 r.
•od 9 II zaczyna pracować świetlica z dożywianiem,
•funkcjonują na terenie szkoły kursy dla pracujących,
•nauczyciele podejmują się bezpłatnej pozalekcyjnej
pomocy dla uczniów jako zobowiązanie uczczenia urodzin Bieruta
i obchodów Dni Święta Pracy,

1952/53 r.
pierwsze notatki o zbiórce makulatury i złomu
– zebrano 510 zł.,
zaprowadzenie dziennika prac społecznych nauczycieli,
obowiązkowe prenumeraty dziecięcych czasopism dla kl.II
w celu podniesienia i rozwoju czytelnictwa
oraz wyników szkolnych,
zaprowadzono dla rodziców dzienniki uwag dotyczące nauki i zachowania uczniów,
urządzono czytelnie przy bibliotece szkolnej,
1953/54 r.
- kierownictwo szkoły obejmuje Wachecki H
wprowadzono w zeszytach marginesy- 2 cm, które maja służyć
do zaznaczania błędów,
udział szkoły w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Artystycznych,
założono szkółkę sadzonek jabłoni w ogródku szkolnym,
prowadzono pogadanki dla klas VII na temat wyboru zawodu
ze szczególnym naciskiem na szkolnictwo zawodowe w przemyśle i rolnictwie,
1954/55 r.
opiekę nad kółkiem traktorzystów obejmuje nowo przybyły nauczyciel- Sawicki,
wprowadzono do planów lekcji lekcje wychowawczą ( obejmują: zagadnienia polityczne, higienę, zainteresowania specjalne dzieci itp.),
w obradach Rady Pedagogicznej biorą udział przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego,
urządzenie wystawy10- lecia istnienia polskiej szkoły w auli szkolnej
pod kier. Kacperka B.,
zorganizowanie Samorządu Szkolnego- opiekun Kacperek B.,
1955/56 r.
Kierownictwo w szkole obejmuje W. Margas,
1958/59 r.
pracę w szkole rozpoczyna J. Kołwzan,
uchwałą RP – w celu podniesienia poziomu wychowawczego- w porze zimowej zabrania się uczniom przebywać na ulicy po godz. 19.,
dzieci szkolne mogą chodzić do kina tylko na filmy ocenzurowane przez wytypowanego nauczyciela,
klasy pierwsze liczą 128 uczniów ( kl.Ia-49, kl.Ib- 40, kl.Ic-39 ),

1959/60 r.
•wprowadzenie dzienniczków uczniów, które pomogą
utrzymać ścisły kontakt ze środowiskiem dziecka,
1963/64 r.
•powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły
w celu budowy pomieszczeń szkolnych- sali gimnastycznej,
1965/66 r.
•organizowanie przerw śródlekcyjnych,
•przebudowa auli na 4 izby lekcyjne i gabinet lekarski,
•wytyczono parcele pod zaplanowaną budowę sali gimnastycznej,
•istnieje klasa VIII, która liczy 33 uczniów,
1969/70 r.
•nauka w klasie I odbywa się na 3 zmiany,
•wysyłanie wykazów do dyrektorów fabryk, w których pracują rodzice uczniów
z ocenami niedostatecznymi,
1970/71 r.
•zorganizowanie filii Ogniska Muzycznego przy szkole,
•wprowadzenie 5-ciostopniowej skali oceny z zachowania ( wzorowa, wyróżniająca,
niezadowalająca, negatywna )
•wprowadzenie jednakowych strojów w klasach,
•funkcjonuje półinternat i stołówka,
1971/72 r.
•„ tradycyjna szklanka mleka ”,
•wprowadzenie trzech okresów klasyfikacyjnych,
•dopisano do świadectw uczniów kl.VII- przysposobienie obronne,
•zakupienie dla celów szkolnych kina dźwiękowego z funduszy akcji zbiorki makulatury,
•urządzenie wewnątrz budynku szatni szkolnej,
1972/73 r.
•kierownictwo szkoły obejmuje Jan Brzeziński,
•wprowadzenie do tradycji szkolnej urządzanie wieczorków tanecznych- zakończenie ósmych klas,

1973/74 r.
dwa okresy klasyfikacyjne,
wykonanie izby pamięci narodowej,
utworzenie izby harcerskiej,
wprowadzenie odznak „ Czyścioszek” i „ Wzorowy uczeń”,
1974/75 r.
•udział klas w wykopkach,
•nawiązanie kontaktu z Wynajmem Filmów Oświatowych i Kulturalnych w Zgorzelcu,
•wystąpiono do kierownictwa Przychodni Rejonowej o przydzielenie etatu higienistki szkolnej
od 1 września 1975 r.,
1981/82 r.
•obowiązuje nowy regulamin promowania- promocję otrzymują uczniowie
mający pozytywne oceny,
•zmieniono tygodniowy wymiar godzin nauczycieli- 22 h,
•wprowadzenie pięciodniowego tygodnia pracy,
•zakończenie roku szkolnego dnia 30 czerwca,
1982/83 r.
•zeszyty szkolne sprzedawane na talony w sklepiku szkolnym,

