Historia szkoły
Droga od polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej w
Dobrzyniu nad Drwęcą do Szkoły Podstawowej nr 2
im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu.
W latach 1916 – 1918 podejmowano próby utworzenia w Dobrzyniu
szkoły powszechnej. Ale dopiero gdy władzę nad miastem przejął na okres od 1
czerwca 1918 roku do 30 maja 1919 roku komisaryczny burmistrz Dobrzynia
Teofil Missorek, z dniem 1 września 1918 roku powołano Publiczną Szkołę
Powszechną w Dobrzyniu nad Drwęcą. Była to szkoła koedukacyjna.

Główny budynek szkoły mieścił się przy ul. Kilińskiego – dawna komora
celna.

Drugi znajdował się na
skrzyżowaniu ul. Kościelnej
(obecnie Kościuszki) i ul. Szkolnej.

Trzeci przy ul.
Piłsudskiego.

Z dniem 1 września 1922 r. nasza szkoła stała się Siedmioklasową Publiczną
Szkołą Powszechną.
Po kolejnej reformie w 1937 r. uległa zmianie nazwa szkoły. Odtąd
brzmiała ona: Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia w Dobrzyniu nad
Drwęcą. W okresie międzywojennym kierowali szkołą: Józef Sobierajski kierownik szkoły do 1923 r. i Czesław Podolski – kierownik szkoły w latach
1923-1939.
Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój polskiej szkoły w
Dobrzyniu. Została ona przez okupantów zlikwidowana.
Po zakończeniu wojny w 1945 r. wznowiono naukę w szkole polskiej.
Dzieci z Dobrzynia uczęszczały do szkoły powszechnej, zorganizowanej w
Golubiu.
W październiku 1945 r. dokonano podziału inwentarza szkoły
powszechnej w Golubiu i zorganizowano Publiczną Szkołę Powszechną nr 2
w Golubiu (żeńską), mieszczącą się w dwóch gmachach na terenie
Dobrzynia: przy ul. Kilińskiego nr 30 oraz przy ul. Kościelnej nr 14 (obecnie
Kościuszki). Nauka w obu budynkach rozpoczęła się 3 listopada 1945 r.
Pełniącym obowiązki kierownika szkoły został Ludwik Gromko.
W roku szkolnym 1948/1949 szkoła zmieniła się w koedukacyjną. Do
szkoły zapisanych było 519 uczniów. Od września 1949 r. rozpoczęła
działalność biblioteka uczniowska.
W momencie połączenia się miast Golubia i Dobrzynia w 1951 roku zmieniono
nazwę szkoły na Szkoła Podstawowa nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Nazwa ta
obowiązuje do dziś.

Wiosną 1960 r. wmurowano
akt erekcyjny w mury wznoszonej
nowej szkoły, przy ul. Szkolnej.
Oddanie jej do użytku nastąpiło 2
lutego 1962 r.. Wraz z inauguracją
roku szkolnego 1974/1975 szkoła
rozpoczęła pracę jako Zbiorcza Szkoła
Gminna w Golubiu-Dobrzyniu.

Dnia 1 czerwca 1989 r. wmurowano
akt erekcyjny pod budowę nowej
szkoły. W roku 1991 oddano do
użytku część gmachu szkolnego przy
ul.
Żeromskiego
11,
gdzie
przeniesiono klasy V, VI, VII, i VIII.

W roku 1992 przekazano kolejny segment, a po oddaniu segmentu 9 izbowego przeniesiono klasy IV. W czerwcu 1995 r. uruchomiono halę
sportową.
Po wprowadzeniu reformy oświaty od 1.09.1999 r. przy ul. Żeromskiego
zlokalizowano miejskie gimnazjum. Od 1.09.2001 r. gimnazjum posiada własny
gmach przy ul. Szkolnej, a wszystkie oddziały Szkoły Podstawowej nr 2
umieszczono w jednym budynku przy ul. Żeromskiego 11.
Wiosną 2004 roku oddano do użytku bieżnię i skocznię w dal,
a w październiku 2005 r. boisko do piłki nożnej i koszykowej.
28 grudnia 2005 roku na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Miasta Golubia-Dobrzynia nadała
Szkole Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu imię Orła Białego.
Uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru szkole odbyła się 19 maja
2006 r.
Z dniem 01 września 2012 r. powołano do życia Zespół Szkół
Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Powstał na podwalinach dotychczasowej
Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego. W skład zespołu wchodzi - Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Orła Białego oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk
Pięknych.

