HISTORIA
SZKOŁY
Stary budynek szkoły przy ulicy Olszynowej pamiętał jeszcze czasy zaboru pruskiego. Został wybudowany w 1854r. na granicy dwóch sołectw Pruślina i Kamienic.
Przez dziesiątki lat godnie służył dzieciom ze wsi Pruślin i wsi Kamienice.
W 1980r. wieś Pruślin została włączona w granice miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Od tego momentu placówka jest szkołą filialną Szkoły Podstawowej nr 5.
Decyzją władz oświatowych od 1 lutego 1984r. filia staje się samodzielną placówką
- Szkołą Podstawową nr 13.
Pogarszający się stan techniczny obiektu (pękające mury, zawilgocenie,
bardzo mały metraż itp.), jak również niedogodne położenie (na granicy
miasta) spowodowały, że postanowiono pobudować nową szkołę. Nowa
„trzynastka” ma powstać w centrum osiedla Pruślin przy ulicy Świetlicowej.
Uroczyste murowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły odbyło się
4 września 1995r. w obecności władz samorządowych
i oświatowych. Projekt przewidywał budynek parterowy
bez barier architektonicznych składający się z oddzielnego
segmentu dla dzieci klas I - III i oddzielnego dla uczniów
starszych. Wolno stojąca świetlica osiedlowa zostanie
połączona z budowanym obiektem i zaadoptowana na salę
gimnastyczną. Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną
nowej placówki opracował architekt Wiesław Motyl.
7 czerwca 1995r. wydano pozwolenie na budowę. Już w lipcu
i sierpniu wykonano pierwsze wykopy i fundamenty pod
przyszłe mury placówki.
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Od 16 kwietnia 2008r. rozpoczęła się budowa boiska
pw. Świętej Rodziny, gdzie
szkolnego.
dokonano aktu poświęcenia
Oficjalne przekazanie obiektu
sztandaru. Po części oficjalnej
do użytku odbyło się w dniu
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15 czerwca 2008 r. podczas
goście, uczniowie wraz
osiedlowego festynu
z rodzicami i lokalną
,,Czerwcówka''. Nowoczesne
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boisko posiada sztuczną
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programu ,,Blisko boisko''. Zielona murawa,
wysypana specjalistycznym gumowym grysikiem
zastąpiła dotychczasowe gruntowe boisko,
które będzie służyć zarówno uczniom ze Szkoły
Podstawowej nr 13, jak również młodzieży
z całego osiedla.

