
Rok szkolny 2017/2018 

To był wyjątkowy rok. W wyniku reformy oświaty i stopniowego wygaszania 

gimnazjów doszło do połączenia dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 

2. Od września 2017 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Całe przedsięwzięcie okazało się 

nie lada wyzwaniem, choćby pod względem logistycznym. Pomiędzy budynkami otworzono 

łącznik. Nowopowstałe klasy siódme i wygasające klasy gimnazjalne miały lekcje w budynku 

byłego gimnazjum. Młodsze klasy w starej „Trójce’. Spotkały się również ze sobą dwa grona 

pedagogiczne, które od tego roku szkolnego stworzyły jedno. Ze względu na dużą liczbę 

uczniów powołano jeszcze jedno stanowisko wicedyrektora. Został nim Arkadiusz Rozwód – 

dyrektor byłego Gimnazjum nr 2.  

Szkoła sukcesywnie wdrażała model oceniania kształtującego, a nauczyciele 

uczestniczyli w wielu szkoleniach w tym celu. Zmiany widać było również w infrastrukturze 

placówki. Ekipy remontowe wkroczyły na teren obu budynków. Powstała nowa termoizolacja 

i rozpoczęły się prace nad budową łącznika, który ułatwiłby poruszanie się po szkole.  

Zaczął się nowy etap. Nowy etap w edukacji polskiego szkolnictwa, ale także nowy 

rozdział dla naszej szkoły. Zmiany były nieuniknione. Wielką sztuką okazało się to, aby 

zostały wprowadzone powodując jak najmniej zamieszania.  

 

 



Wrzesień uczniowie aktywnie rozpoczęli udziałem w Narodowym Czytaniu „Wesela” 

Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzenie odbywało się tradycyjnie pod patronatem prezydenta 

Polski. Podczas tego wyjątkowego spotkania, w scenerii nawiązującej do wystroju wiejskiej 

chaty, uczniowie ubrani w stroje z epoki czytali fragmenty dramatu, który przybliżył im 

piękno ojczystego języka i tradycje minionego czasu. Obecni  uczniowie i nauczyciele 

stwierdzili się, że „Wesele” to nie tylko poważny dramat symboliczny, ale również barwny 

tekst, którym można znakomicie się bawić. 

 

 

 

 



Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali także obchody Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się każdego roku w ostatni 

piątek września. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się 

matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, 

niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” 

zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją 

świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich 

egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli właśnie młodsi uczniowie. Tworzyli 

oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni w losy członkowie 

Samorządu Uczniowskiego przepytywali starszych kolegów oraz dorosłych. 

 

 

 



Wrzesień nasi uczniowie zakończyli na sportowo – Mistrzostwami Powiatu w 

Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej. Startowało 6 szkół podstawowych w kategorii chłopców i 

dziewcząt. Szkoła Podstawowa nr 3 Stargard wśród chłopców zajęła – III miejsce, wśród 

dziewcząt także – III miejsce. Były to zawody drużynowe, gdzie na wynik zespołu składały 

się najlepsze rezultaty 12 zawodników i zawodniczek. 

 

 

 

 

 



 W październiku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. W ramach tego 

wydarzenia uczniowie przygotowali prezentacje, gazetki i plakaty o krajach europejskich i  

przyozdobili nimi szkolne korytarze. Na zajęciach odbyły się zabawy językowe i quizy na 

temat kultury, obyczajów, historii, geografii prezentowanych krajów. Uczniowie poznali 

zwroty grzecznościowe w kilku językach europejskich, wysłuchali hymnu Unii Europejskiej – 

„Ody do radości”. Na tę okazję przygotowano również słodki poczęstunek. 

 

 

 



 Sukcesy odnieśliśmy w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych. W kategorii Igrzysk Dzieci, czyli rocznik 2005 i młodsi, chłopcy zajęli I 

miejsce i będą reprezentować powiat stargardzki w finale wojewódzkim, który odbędzie się w 

Tychowie w powiecie białogardzkim. Sztafeta dziewcząt w tej samej kategorii nie ukończyła 

biegu z powodu kontuzji odniesionej przez jedną z uczennic. Wśród dzieci starszych, czyli z 

rocznika 2002 - 2004 chłopcy i dziewczęta zajęli III miejsce w Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej. W obu  biegach starowało po 8 szkół z powiatu stargardzkiego. 

 

 

 

Ratownicy stargardzkiego WOPR już po raz kolejny  przybyli do naszej szkoły z 

projektem edukacyjnym „Linia Życia”. Tym razem zajęcia przeprowadzone zostały wśród 

uczniów klasy mundurowej. Instruktorzy nauczali i utrwalali BLS, uczyli, jak używać 

automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i układania w pozycji bezpiecznej. 



Stażyści byli pod wrażeniem zaangażowania uczniów, którzy chętnie uczyli się i wykazali 

ogromnym zainteresowaniem. 

 

 



13 października 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym miało 

miejsce  ślubowanie klas pierwszych. Pierwszaki wkroczyły dumnie do sali:, klasa I a z 

wychowawczynią panią Grażyną Chudzik, klasa I b z wychowawczynią panią Ewą Migus 

oraz 1c z wychowawczynią panią Barbarą Samsonik. Przywitali ich uczniowie klas starszych, 

rodzice i dyrekcja szkoły. Dzieci wykazały się wiedzą na temat swego pochodzenia, bycia 

Polakiem oraz uczniem. Uroczyście ślubowali na sztandar szkoły. Symbolicznym ołówkiem 

na uczniów pasował ich pan dyrektor Romuald Bobrowicz, pani wicedyrektor  Beata Margula 

oraz pan wicedyrektor Arkadiusz Rozwód. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do 

grona społeczności szkolnej. Najmłodsi uczniowie podziękowali także swoim rodzicom za 

pomoc i wsparcie w trudnym  i odpowiedzialnym zadaniu, jakim jest nauka. 

 

 



W październiku odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego, które 

organizowane jest przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie oraz Szkolny 

Związek Sportowy w Szczecinie. Udział w uroczystości wzięły szkoły, które w klasyfikacji 

szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich uplasowały się na trzech 

pierwszych miejscach. W klasyfikacji szkół podstawowych nasza szkołą zajęła drugie 

miejsce. To nie lada osiągnięcie. 

 

 

 

Kolejnym sportowym sukcesem okazał się udział w Wojewódzkim Finale w 

Sztafetowych Biegach Przełajowych – nasi chłopcy zajęli drugie miejsce. W Tychowie, 

podczas finału, od samego początku chłopaki radzili sobie bardzo dobrze, po biegach dwóch 

pierwszych zawodników zajmowali 8 miejsce. Następnie na trasę wybiegł kapitan zespołu -  

Jakub Jabłoński, który dał niesłychany impuls do walki dla reszty wyprowadzając swoich 

kolegów na 3 miejsce. Kolejni zawodnicy również spisali się wyśmienicie i po ich biegach 

„Trójka” była na pierwszym miejscu. Przed ostatnią zmianą również prowadzili, lecz podczas 

biegu nasz zawodnik stracił minimalną przewagę nad rywalem z SP 4 Gryfice i nasi 

zawodnicy musieli zadowolić się 2 miejscem.  



 

 

 

 

 

 



W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości w naszej szkole 

zorganizowany został konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla uczniów klas 3 pt. ,,Krótka 

historia symboli narodowych”. Organizatorki konkursu panie – Renata Krychowska , Ewa 

Migus, Barbara Samsonik i Ewa Urbaniak przygotowały dla uczestników zadania, które 

obejmowały zakres wiedzy ogólnej z historii państwa polskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem wydarzeń 11 listopada i historii symboli narodowych. Każdą klasę 3 mogły 

reprezentować 3 osoby w konkursie wiedzy i 3 osoby w konkursie plastycznym. Konkurs 

uświetnili swą obecnością zaproszeni harcerze z naszych klas gimnazjalnych, którzy pomagali 

przy przeprowadzeniu konkursów. Uczestnicy wykazali się znakomitą znajomością symboli 

narodowych oraz wydarzeń związanych z historią Polski. Po trudnych zmaganiach w 

konkursie wiedzy: 

 I miejsce zajął Paweł Cel – kl.3a, 

II miejsce zajęła Aleksandra Wiktor – kl. 3b, 

III miejsce zajęła Aleksandra Leśniewska – kl. 3d. 

Uczestnicy konkursu plastycznego wykonali przepiękne, pomysłowe prace, które zostały 

zaprezentowane społeczności szkolnej na wystawie pokonkursowej. W tej części konkursu: 

I miejsce zajęła Julia Michalska – kl. 3d, 

 II miejsce zajęła Maja Kowbel – kl. 3d, 

III miejsce zajęła Emilia Firmanty z 3c. 

 



W listopadzie w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju 

Chłopców. Startowało 7 drużyn podzielonych na dwie grupy. Uczniowie SP 3 Stargard 

znaleźli się w mocnej grupie razem z Gimnazjum Gminy Stargard, z SP 10 i z SP 7, a w 

drugiej grupie wystąpiły trzy zespoły: SP 11, SP 6 i SP 9 ze Stargardu. W meczu otwarcia 

zagrali ubiegłoroczni finaliści, a mianowicie aktualni jeszcze mistrzowie z SP3 i v-ce 

mistrzowie z Gimnazjum Gminy. Mecze rozgrywano 2  x 6 minut w zespołach 4 – 

osobowych. Po zaciętym pojedynku zwyciężyli reprezentanci Gimnazjum Gminy 3:0. Nasi 

zawodnicy stanęli na wysokości zadania i w kolejnych meczach grupowych wygrali z SP 7- 

7:3 i z SP 10 – 5:3 i awansowali z drugiego miejsce do strefy medalowej. Tutaj zwyciężyli z 

SP 11 – 3:1 i w finale czekał ich mecz z rewelacją turnieju SP 9. Nasi zawodnicy narzucili 

wysokie tempo gry oraz dużą skuteczność i wygrali 7:0. Jest to trzeci z rzędu tytuł Mistrza 

Powiatu dla naszej szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 



W ramach projektu Erasmus pod nazwą „Healthy Living and Equal Opportunities 

Through Sport” w naszej szkole przebywała grupa nauczycieli oraz uczniów z Portugalii, 

Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii i Łotwy. Na początek goście z zagranicy zwiedzili naszą 

szkołę oraz zapoznali się z jej całym zapleczem dydaktycznym. Nie zabrakło również 

specjalnie zaplanowanej wycieczki szlakiem stargardzkiego gotyku ceglanego, oraz 

zwiedzania najciekawszych zabytków Szczecina. Wizyta gości z zagranicy, oprócz spotkań 

roboczych, zakończyła się analizą realizacji wspólnego projektu oraz omówieniem planów na 

nadchodzący rok. Goście wyjechali od nas zauroczeni pięknem naszego miasta i polską 

kuchnią.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, specjalna kawiarenka połączona ze sprzedażą 

przepysznych wypieków oraz ciast. Te oraz jeszcze wiele innych atrakcji przygotowaliśmy w 

naszej szkole dla Jasia ze Stargardu. Przygotowania do naszej akcji trwały od kilku tygodni, 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowali na sprzedaż własnoręcznie wykonane 

kartki , ozdoby bożonarodzeniowe. Natomiast rodzice uczniów przynieśli domowe wypieki w 

postaci ciast, ciasteczek i pierników. Skala zorganizowanej akcji charytatywnej przerosła 

nasze najśmielsze oczekiwania. Przygotowane specjalnie na tą okazję ozdoby i wypieki 

bardzo szybko znalazły swoich nabywców. Cała akcja zakończyła się sukcesem. To zasługa 

nie tylko naszych uczniów, ale również ich rodziców, którzy z ogromnym sercem i 

zaangażowaniem wsparli szkolną inicjatywę. Wszystkie zebrane tego dnia pieniążki zostały 

przekazane na konto fundacji wspierającej leczenie trzyletniego Jasia. 

 

 

 

 



Uczniowie naszej szkoły - Paweł Pelikan i Tomasz Purczyński z klasy III D 

Mistrzostwa Sportowego zostali wyróżnieni przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w 

Stargardzie i otrzymali tytuł Championa za rok 2017. Nagrodzeni uczniowie to zawodnicy 

drużyny piłki nożnej juniorów młodszych, a ich trenerem był Mateusz Rzepecki. 

 

 

 



Po roku przerwy nasi reprezentacji z roczników 2005 oraz 2006 ponownie znaleźli się 

na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Powiatu w Mini Koszykówce Chłopców. 

16.02.2018r. odbyły się eliminacje grupowe. Finały odbyły się 23.02.2018 w sali 

gimnastycznej u nas w szkole. Mecze półfinałowe pomiędzy SP 3 – SP 7 oraz SP 4 – SP 5 

okazały się jednostronnymi pojedynkami. Mecz o 3 miejsce zdecydowanie wygrała SP 5. 

Największych emocji doczekaliśmy się w finale Mistrzostw Powiatu w meczu pomiędzy SP 

3, a SP 4. Do samego końca nie mogliśmy być pewni, kto w tym roku zwycięży, lecz po 

końcowych gwizdku sędziego na tablicy wyników widniał wynik 33-31 dla SP 3 i to 

reprezentacji tej szkoły zostali mistrzami.  

 

 

 

 

 

 



Z okazji Dnia Ziemi dzieci z naszej eksperymentującej i kreatywnej świetlicy 

przygotowane przez nauczycielkę panią Izabelę Nowak zaprezentowały swojej najmłodszej 

społeczności uczniowskiej, nauczycielom oraz rodzicom projekt edukacyjny z przesłaniem 

dla wszystkich: „Bądź przyjacielem przyrody i książek!”. W tym niezwykłym, ekscytującym, 

pełnym wrażeń wydarzeniu wzięli udział także zaproszeni goście -uczniowie i nauczyciele ze 

świetlic stargardzkich szkół podstawowych. Wszyscy mogli w pięknej scenerii podziwiać 

umiejętności aktorskie najmłodszych uczniów SP3 oglądając proekologiczne przedstawienie 

teatralne pt. „Królewna Śmieszka i ekoludki”. Była to jednak sztuka inna niż wszystkie. Za 

każdym bowiem razem, gdy widzowie usłyszeli gong, aktorzy zastygali na chwilę w 

bezruchu, a wszyscy zgromadzeni mogli przeżyć niezapomniane chwile. Mieli okazję 

obejrzeć eksperymenty naukowe. Eksperymenty imitowały dymiące, zanieczyszczające 

powietrze kominy fabryk i domów czy tryskające źródło brudnej rzeki. Na oczach widzów 

wyprodukowano także ogromnych rozmiarów trującą pastę do wielkich zębów smoka Smoga, 

żeby pomóc ekoludkom przegonić go z królestwa. Pokazano też, jak zrobić balonowy 

odkurzacz, żeby pomóc zielonym skrzatom posprzątać śmieci. Radość z posprzątanego świata 

królewna okazała puszczając piękne, kolorowe bańki mydlane używając do tego celu 

wyprodukowanego przez dzieci ze świetlicy płynu. Widzowie wspólnie odczytali na koniec 

hasło przewodnie spotkania, które pojawiło się przed ich oczami po odszyfrowaniu napisu 

wykonanego niewidzialnym atramentem. Uczestnicy spotkania sami odpowiadali zgodnie na 

zadane im pytanie, że informacje o przyrodzie, ekologii, naukowcach i inne można znaleźć w 

książkach. Zaproszono więc także uczniów do odwiedzenia naszej szkolnej biblioteki, w 

której przygotowano wystawę godnych przeczytania książek. 

W ramach projektu eksperymentującej i kreatywnej świetlicy zorganizowano ponadto 

Międzyświetlicowy Ekologiczny Konkurs Plastyczny na plakat pt. „Bądź przyjacielem 

przyrody”. Dlatego na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki tego konkursu i wręczono 

dyplomy z nagrodami. 

W konkursie wyłoniono trzech laureatów i przyznano pięć wyróżnień. Zwyciężyła 

Paulina Wiśniewska – uczennica klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr 2. II miejsce zajęła 

uczennica klasy 3c SP3 – Gabriela Szumlewska, a III miejsce uczennica klasy 3a SP7 – 

Zuzanna Białek. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Rząb i Maja Pozdrowicz z SP3, Iga Sarna z 

SP8, Jakub Borowski z SP1 oraz Julia Baumgart z SP7. Gratulujemy! Wszystkie prace można 

było podziwiać na zorganizowanej w SP3 wystawie. 



To jeszcze nie wszystkie atrakcje imprezy. Zorganizowano bowiem również wystawę 

prac zrobionych przez uczniów SP3 w ramach konkursu plastyczno-technicznego pt. „Wielkie 

odkrycie, czyli śmieci drugie życie”. Wszyscy mogli podziwiać, jak śmieci zamieniły się w 

skarbonki, przyborniki, kwiatki, wazony, robociki, sowę, torbę na zakupy, koszyk na 

klamerki czy nawet świecącą podstawkę chłodzącą do komputera i inne użyteczne 

przedmioty. Konkurs ten będzie miał swój finał w maju. Teraz pomysły uczniów można 

podziwiać w szkolnej bibliotece. 

Sądząc po radości i ekscytacji obserwowanej u małych i dużych uczestników, 

spotkanie na pewno dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń. 

 

 

 

 

 



 

 



13.04.2018 r. w naszej szkole odbył się II Memoriał Danuty Piecyk. Na boiskach  

sportowych  w SP 3  rozgrywano zawody sportowe dla klas 0- 7 i II – III gimnazjum. Imprezę 

podzielono na poszczególne bloki. Na początku rozegrano mecze w „dwa ognie” w poziomie 

klas IV, V i VI. Wśród klas IV pierwsze miejsce zajęła klasa IV B, drugie klasa IV C, trzecie 

klasa IV D. W klasach V, pierwsze miejsce klasa – V B, drugie klasa V A. W poziomie klas 

VI, pierwsze miejsce klasa VI B, drugie klasa VI A a trzecie klasa VI C. 

Jednocześnie na boisku od koszykówki rozegrano turniej w „kosza” dla dziewcząt klas  

VII i gimnazjum. Zwyciężyły dziewczęta z klasy VII C, drugie miejsce zajęła klasa III C 

Gimnazjum, trzecie miejsce przypadło klasie VII A, a czwarte klasie  VII B. 

W tym samym czasie rozgrywany był turniej piłki nożnej chłopców dla klas VII i II i 

III Gimnazjum. Grano systemem pucharowym i po zaciętej grze zwyciężyła klasa III D 

Gimnazjum, drugie miejsce zajęła klasa II C Gimnazjum a trzecie klasa III A Gimnazjum. W 

międzyczasie zespoły 3 – osobowe rozwiązywały test wiedzy o sporcie, gdzie wygrała klasa 

IV D i  VI C ex aequo, a trzecie miejsce zajęła klasa V B. Dla zwycięskich drużyn 

przygotowano puchary, a dla najmłodszych słodkości. 

W przerwie pomiędzy wyścigami, grami i meczami pan Dyrektor Romuald Bobrowicz 

wręczył pamiątkową paterę zaproszonemu gościowi specjalnemu, którym był pan Zbigniew 

Piecyk, brat pani Danuty patronki kompleksu boisk sportowych  przy Szkole Podstawowej nr 

3 w Stargardzie. 

 



26.04.2018 r. na stadionie Pomorza w Stargardzie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w 

Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Stargardzkiego. Uczniowie reprezentujący naszą 

szkołę w rocznikach 2005, 2006 oraz 2007 i młodsi spisali się na medal! Wyniki wszystkich 

roczników były sumowane, a wszystkie sklasyfikowane osoby do 30 miejsca punktowały dla 

szkoły oraz walczyły o wyróżnienia indywidualne. 

Aż 7 naszych reprezentantów z roczników 2006 dobiegło na metę w członowej 30-

stce, zajmując wysokie lokaty. Na najwyższym stopniu podium stanął Dominik Marszałek z 

czasem 3,14. Piąte miejsce zajął Bartosz Potap, a 8 Mateusz Słomiński, tuż za nim był Fabian 

Krawczyk. 

Z rocznika 2005 ponownie na najwyższym stopniu podium stanął nasz reprezentant -  

Jakub Jabłoński z czasem 3,01, a tuż za nim o dwie sekundy na mecie pojawił się Sławomir 

Kapera. 

Trójka wygrała z łączną liczbą punktów 296! 

 

 



24.04. 2018r uczniowie klasy 3b gimnazjum  Róża Marć, Wiktoria Cymerman oraz 

Kacper Aniszewski pod opieką p. Kamili Piechoty  zajęli I miejsce w turnieju przyrodniczym 

„Niebieski korytarz Iny” zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie. Uczniowie 

wykazali się wiedzą ze znajomości obserwacji przyrody, zależności człowieka z ekologią 

znajomości ekosystemów rzecznych rzeki Iny z uwzględnieniem wędrówek organizmów 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 maja obchodziliśmy Dzień Europy. W ramach tego wydarzenia uczniowie, pod 

okiem nauczycieli języków obcych : M. Formelli, U. Jurkiewicz, A. Jeske, K. Kaliszewskiej, 

A. Kilar, K.  Kułakowskiej  przygotowali prezentacje wybranych krajów europejskich. Dzięki 

ich działaniom mogliśmy  choć na chwilę, przenieść się do Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch 

oraz Austrii. Każde stoisko zostało udekorowane własnoręcznie wykonanymi plakatami, 

tematycznymi ulotkami oraz ozdobami w barwach narodowych prezentowanych krajów. W 

czasie przechadzki z jednego stoiska do drugiego  zwiedzający mieli szansę spróbowania dań 

typowych dla wybranych krajów. Sałatka caprese, muffinki czy też oliwki to tylko niektóre z 

kulinarnych propozycji. Po bliższym zapoznaniu się z informacjami na temat prezentowanych 

państw, uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w quizach. Fanom sportu 

zaproponowano konkurs podbijania piłki. Podjęte działania rozbudziły ciekawość uczniów, 

zachęciły ich do poznawania nowych kultur i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


