Dzieje szkolnictwa
 	Kronika Szkoły w Skomielnej Białej jest niepełna, oryginalna została zniszczona we wrześniu 1939 roku przez kwaterujących w szkole żołnierzy niemieckich.
Początki szkolnictwa w naszej wsi sięgają 1844 roku, kiedy to proboszcz rabczański ks. Tomasz Zubrzycki założył szkółkę parafialną przy kościele św. Sebastiana. Początkowo nauka odbywała się tylko w okresie zimowym, kiedy było najmniej prac polowych.  Naukę religii prowadził zazwyczaj proboszcz rabczański, a czytania i rachowania uczył miejscowy gospodarz.  
Sytuacja ta trwała do roku 1884, kiedy to z inicjatywy Aleksandra Duchowicza  Okręgowa Rada Szkolna w Myślenicach  nakazała pod groźbą egzekucji „reorganizację szkoły” w Skomielnej Białej. Rada gminy wykupiła w tym celu starą chałupę położoną w pobliżu kościoła, składającą się z trzech pomieszczeń bez żadnego zaplecza gospodarskiego, którą po remoncie przeznaczono w 1885 r. na budynek szkoły publicznej. Nie zachowały się wiadomości, kto został kierownikiem skomielniańskiej placówki. Nauka trwała trzy lata, podczas których dzieci osiągały umiejętności czytania, pisania i rachowania w podstawowym zakresie. 
W latach 1893/94 szkoła przeżyła pierwszą reformę programową. Wprowadzono wtedy też nowe podręczniki.  W roku szkolnym 1900/01 do szkoły uczęszczało 75 dzieci, w tym 49 dziewczynek i 26 chłopców. 
W 1905 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek szkoły. Były w nim dwie obszerne sale lekcyjne. Dzieci uczyły się na zmiany i w bardzo dużych grupach. Pierwszym kierownikiem szkoły i nauczycielem został pochodzący  z  Jordanowa Jan Fuliński. W latach 1932-1935 kierownikiem szkoły był Kazimierz Czopkiewicz. Następnie do 1939 obowiązki kierownika pełnił geograf Tadeusz Prus Wiśniowski. W okresie okupacji niemieckiej kierownikiem szkoły był p. Bombol (1939-1943), a następnie  Ferdynand Balon (1943-1945). W szkole uczyli wtedy: państwo Balonowie, Helena Chrząszczówna i p.Chyrlicki. W tym okresie nauczanie było fragmentaryczne. Po zakończeniu wojny w 1945 roku kierowanie placówką objęła Kazimiera Sulisławska, a nauczycielami byli: Zofia Walas, Helena Orawczyk, Zofia Jancarczyk, Mieczysław Łacek.
W 1950 roku wprowadzono 7-letni okres nauczania obowiązkowego. Organizowano kursy uzupełniające dla wojennych i powojennych uczniów, dlatego ponownie zaczęto wynajmować sale lekcyjne w domach okolicznych mieszkańców m.in., u p. Franciszka Biernata. W 1953 kierownikiem szkoły została  Maria Wólczyńska. Wówczas w szkole pracowało 6 nauczycieli: Helena Konieczna, Zofia Górska, Stanisław Gąbczak, P.Pawłowicz, Aleksandra Feiglewicz)
W latach 1959-1962 przeprowadzono remont i rozbudowę budynku szkoły. Dobudowano nowy, piętrowy, który wyglądem nawiązywał do staropolskiego dworku. Oba budynki połączono razem. Na parterze powstały sale lekcyjne, a na piętrze mieszkania dla nauczycieli. 
Od 1967 roku w wyremontowanym budynku funkcjonowała już szkoła ośmioklasowa.  Grono nauczycielskie liczyło 12 osób. W dniu 30 listopada 1969 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Orkana – poety i powieściopisarza. W latach 1972 –1986 dyrektorem szkoły był Andrzej Wólczyński. W 1986 placówką rok kierowała  Maria Zaziąbł, a w  latach 1987-1992 stanowisko dyrektora piastowała Krystyna Dąbrowska. Następnie od 1992 do 2001 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił Władysław Mikulec. 
Kolejna rozbudowa budynku szkoły nastąpiła w 1996 roku. Powstało nowe skrzydło z sześcioma salami lekcyjnymi i małą salą gimnastyczną. Podczas uroczystego otwarcia poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców.
W 1999 roku ma miejsce kolejna reforma szkolnictwa: szkoła zostaje podzielona na dwie odrębne placówki powstaje 6- letnia Szkoła Podstawowa i 3- letnie Gimnazjum. W 2001 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej zostaje Jerzy Kołpak. Rozpoczyna się budowa hali gimnastycznej z zapleczem. Sala sportowa zostaje oddana do użytku 4 stycznia 2003 roku i z powodzeniem służy do dzisiaj obu szkołom. W 2004 roku podwórko przed szkołą wyłożono kostką brukową. W 2006 roku obok sali sportowej powstało trawiaste boisko szkolne. W 2007 roku w szkole założono monitoring, a w 2008 docieplono budynek i wymieniono okna. W latach 2009-2010 dokonano kolejnej rozbudowy budynku szkolnego. Gimnazjum powiększyło się o trzy sale lekcyjne.  W 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią. Rok później w 2011 oddano do użytku szkolny plac zabaw, a w roku 2012 aulę szkolną. W 2015  wykonano z kostki brukowej nowy parking przyszkolny. Obchodzono uroczyście 130 lecie szkolnictwa w Skomielnej.
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Obecnie obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej pełni pan Jerzy Kołpak. W roku szkolnym 2015/2016 w 12 oddziałach uczy się 210 uczniów. 

