
OBRAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

W MYSŁOWICACH 

 

 
Budynek naszej szkoły mieści się w spokojnej dzielnicy Mysłowice- Janów, 2 km od 

centrum miasta. W jej obrębie znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki, bieżnia do 

skoków w dal, duży taras oraz pas zieleni. W 2006 r. budynek szkolny został odnowiony.  

Szkoła i jej otoczenie są monitorowane, co wpływa na bezpieczeństwo  dzieci. 

Historia Szkoły Podstawowej nr 3  sięga XIX wieku: 

• 1896r. powstał  pierwszy  budynek szkoły przy ulicy Janowskiej 2 

• 1922r. szkoła otrzymała imię Karola Miarki 

• 2 września 1962r. nastąpiło przekazanie nowego budynku SP nr 3  przy ulicy 
1000-lecia Państwa Polskiego 6, patronem szkoły został Edward Żabiński 

• 2003r.szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą” 

• 2007r. szkoła otrzymała certyfikat „Śląskiej szkoły jakości” 

• 21 marca 2006r.  przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu 

• dwukrotnie  brała  udział  w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Comenius 

• 2010r. szkoła zorganizowała VI Zlot Szkół im. KOU 

Dyrektorami nowej szkoły byli:  

Władysław Zadęcki,    

Bogusława Olender,  

Jacek Jasiński (1976- 1982) 

Maria Palewicz (1982- 1992) 

    Henryk Karkoszka ( 1992-2012). 

 Od roku 2012r. dyrektorem szkoły jest Barbara Zawiślak. 



100% kadry pedagogicznej posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, a wielu nauczycieli 

dodatkowe kwalifikacje. Grono pedagogiczne aktywnie współpracuje z rodzicami podczas  

licznych uroczystości i programów szkolnych.  Corocznie szkoła uczestniczy w Zlocie Szkół im.  

Kawalerów Orderu Uśmiechu, utrzymuje przyjazny kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka 

Markiem Michalakiem oraz  często gości Kawalerów. 

Ważnym walorem naszej placówki jest jej rodzinny charakter. Stosunkowo niewielka ilość 

uczniów (350-390), szereg zajęć pozalekcyjnych, dobrze prowadzona świetlica oraz stołówka 

szkolna, festyn rodzinny, wspólne wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, do teatrów i kin. 

Ciekawie  prowadzone programy edukacyjne pozwalają na poznanie każdego dziecka  w różnych 

sytuacjach. Nasi uczniowie  korzystają z programu „ Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w  

szkole”, mają możliwość oszczędzania w SKO, poznają ciekawe zakątki naszego kraju w ramach 

PTTK. Szóstoklasiści corocznie ze sprawdzianu po klasie szóstej osiągają wyniki wyższe niż w 

mieście i województwie. Szkoła może poszczycić się wieloma laureatami Konkursów 

Przedmiotowych  z Języka Polskiego i Matematyki. Nasi uczniowie korzystają z nowoczesnej 

pracowni komputerowej i językowej z tablicą multimedialną, bogato wyposażonej biblioteki, 

dwóch sal gimnastycznych, stołówki i świetlicy szkolnej.                            W roku szkolnym 

2013/ 2014 szkoła  obchodziła 90- lecie istnienia.   

 


