
Szanowni Państwo! 

Nasza szkoła znana jest z aktywności społecznej. Sporo się u nas dzieje. W każdym tygodniu 

podejmujemy wiele działań w ramach lekcji i poza lekcjami. Staramy się,  by nasi uczniowie otrzymywali 

bardzo atrakcyjną, ciekawą i szeroką ofertę edukacyjno-wychowawczą.  

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie dodatkowych działań podjętych przez naszą szkołę we 

wrześniu i październiku 2021r.: 

1. Uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 1 września – część artystyczną spotkań przygotowali uczniowie 

kl. 8b i 8c oraz kl. 2a i 2c wraz z wychowawcami. 

2. W ciągu pierwszego tygodnia szkoły zorganizowaliśmy pierwsze spotkania z rodzicami. Kolejne 

odbyło się 26 października i było połączone z dniem otwartym. 

3. Już 3 września przygotowaliśmy dla wszystkich siódmoklasistów dzień integracji. Były spotkania z 

pedagogiem i dyrektorem, zajęcia z wychowawcą, gra terenowa, zajęcia sportowe, smaczne jedzonko 

i „Belgijka” na podsumowanie. 

4. W pierwszych tygodniach września przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na temat szczepień 

przeciwko COVID-19. Wprowadziliśmy zasady sanitarne obowiązujące w szkole, by każdy czuł się tu 

bezpiecznie.  

5. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” – 17 

września. Wzięliśmy również udział w ekologicznej akcji „Elektrograty za kwiaty” – dzięki temu na 

szkolnym dziedzińcu mamy piękną kompozycję z wrzosową trójką. 

6. We wrześniu uczniowie przeprowadzili kampanię wyborczą i wybrali samorząd uczniowski. W naszej 

szkole samorządem klas starszych opiekuje się pani Ewelina Frankiewicz, a samorządem klas młodszych 

– pani Aleksandra Kołak. Działa też szkolne koło wolontariatu. Uczestniczymy w działaniach 

Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej oraz współpracujemy z Klubem Młodzieżowym 

„Międzyczas”. 

7. Świętowaliśmy Dzień Chłopaka (30 września), Dzień Edukacji Narodowej (13 października), Święto 

Patrona (18 października), Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (1 października) – były wycieczki 

integracyjne (np. 3d), spotkania, prezenty, zabawy, turnieje, quiz wiedzy o patronie ze słodkimi 

nagrodami – kremówkami. 

8. 14 października w dniu Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie na ucznia i pasowanie na 

„zerówkowicza”.  

9. Nauczyciele z uczniami w ramach lekcji w kl. 4-8 realizowali mnóstwo przeróżnych projektów (np. 

wyzwanie Schulsachen na języku niemieckim, projekty lekturowe na języku polskim, plenerowe zajęcia 

koła polonistycznego, projekty dotyczące kultury krajów anglojęzycznych na języku angielskim, 

konkursy związane z Rokiem św. Józefa na religii, wymiana pocztówek i listów z uczniami ze szkół w 

Irlandii i na Ukrainie w kl. 4). 

10. Aktywne lekcje i działania projektowe podejmowali również uczniowie klas młodszych 1-3 (np. 

zajęcia Uniwersytetu Dzieci w kl. 3b, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w kl. 3c, Dzień Orderu 

Uśmiechu 23 września, warsztaty ekologiczne prowadzone przez PWiK dla kl. 1, stosowanie zabawy 

edukacyjnej Lego Education w kl. 1c, zajęcia na religii w kl. 2 – święci do zadań specjalnych. 



11. Wiele atrakcyjnych zajęć przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych podopiecznych, czyli 

„zerówkowiczów”, m.in. Dzień Przedszkolaka 20 września, Dzień Jabłka, Dzień Dyni, udział w 

ogólnopolskim projekcie „Europa i ja”. 

12. Spotykaliśmy się w szkole z ciekawymi gośćmi i uczestniczyliśmy w wielu atrakcyjnych wydarzeniach 

– np. teatr baniek mydlanych dla klas młodszych, pokazy sów, przedstawienie multimedialne „W 

świecie baśni” dla kl. 1-3, spotkanie autorskie dla kl. 4-8 z p. M. Kowaleczko-Szumowską, spotkanie 

dotyczące budowy elektrowni wiatrowych w 2c, pokaz samoobrony w 1d. 

13. Uczyliśmy się także poza szkołą, organizując wyjścia do instytucji kultury w naszym mieście – m.in. 

kl.7-8 obejrzały spektakl teatru tańca „Sama” w MSA (22 września), kl. 7-8 zwiedziły Wirtualny Teatr 

Historii, kl. 1c wzięła udział w warsztatach archeologicznych w Muzeum Ziemi Mińskiej, oddziały 0a i 

0b obejrzały spektakl „Jaś i Małgosia” w Miejskiej Szkole Artystycznej, koło teatralne wybrało się do 

cyrku, 7d obejrzała w MBP wystawę „Projekt 600 - impresje malarskie”, klasy 0-3 odwiedziły kwatery 

wojskowe na mińskim cmentarzu.  

14. Wyjeżdżaliśmy na różnorodne wycieczki – jedno- i dwudniowe (kl. 8b i 8c – wyjazd na kajaki, 8c - 

dwudniowa wycieczka do Torunia, 8c - wyjazd do Teatru Studio Buffo, kl. 7b i 7c – dwudniowa 

wycieczka na Podlasie, kl. 2d i 3a – wycieczka integracyjna do Akacjowego Zakątka, 3b i 3c – wycieczka 

integracyjna do Warszawy, kl. 1a, 1b, 1c, 2a i 2c odwiedziły Gospodarstwo na Końcu Wsi, 8d, 8e i 4c – 

zwiedzanie Muzeum Literatury i Muzeum Iluzji w Warszawie, 5a i 5b – zwiedzały Warszawę szlakiem 

legend, 7d, 7a i 7e – integracyjny wyjazd sportowy do Igań Starych, 3c – wyjazd do teatru 

warszawskiego).  

15. Nasi uczniowie z kl. 8 i ubiegłoroczni absolwenci wystąpili w etiudach teatralnych podczas Dni 

Kultury Żydowskiej (2 października). Wcześniej wzięli udział w warsztatach teatralnych. 

16. Byliśmy również obecni na Zielonym Pikniku Miejskim – prezentowaliśmy działanie mobilnego 

miasteczka rowerowego. 

17. Gazetka szkolna wydała dwa numery (wrześniowy i październikowy) szkolnego miesięcznika „Na 

marginesie”. Są dostępne na stronie internetowej. 

18. Uruchomiliśmy nową stronę internetową szkoły – staramy się, by była czytelna, przejrzysta i na 

bieżąco aktualizowana. Zapraszamy do odwiedzania nowej strony – www.sp3mm.pl. 

19. Informacje o naszych codziennych działaniach znajdą Państwo nie tylko na nowej stronie 

internetowej, ale także na profilu facebookowym szkoły – zachęcamy do polubienia i śledzenia go. 

20. Odnosiliśmy mniejsze i większe sukcesy, np. sztafeta dziewcząt zdobyła III miejsce w Powiatowych 

Sztafetowych Biegach Przełajowych, Martyna Kozłowska z kl. 8e zdobyła wyróżnienie w Powiatowym 

Przeglądzie Patriotycznym „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, Ania Szylberg i Maja Markiewicz 

zakwalifikowały się do wojewódzkich zawodów biegów przełajowych po sukcesach na poziomie 

międzypowiatowym.  

21. Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Like dla poprawnej polszczyzny”. W ramach 

działań projektowych uczniowie wykonywali plakaty promujące akcję. Nauczyciele poloniści 

przygotowali wystawę plakatów, a trzy prace naszych uczniów znalazły się w ścisłym finale 

ogólnopolskiego konkursu plakatowego.   

22. Od września kontynuujemy realizację projektu „Szkoła dla innowatora” – zostaliśmy wybrani jako 

jedna z 20 szkół podstawowych w całej Polsce, w której prowadzony jest ten nowatorski, pilotażowy 

projekt. 

http://www.sp3mm.pl/


23. Kilka klas bierze udział w projekcie filmowym – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 

24. Październik był Miesiącem Zdrowego Żywienia i Gotowania. Wszystkie klasy 1-3 brały udział - 

poprzez gotowanie, przygotowywanie sałatek, kanapek, zrobienie gazetki tematycznej i rozmowy 

podczas lekcji w tym „zdrowym” projekcie.  

25. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy w październiku XIII 

Integracyjne Igrzyska Sportowe – dzieci z klas integracyjnych bawiły się na sportowo. 

26. Pod koniec października ruszyła budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie naszej szkoły. 

To dopiero dwa miesiące roku szkolnego 2021/2022, za nami już wiele działań, przed nami kolejne. 

Mamy nadzieję, że dostrzegają Państwo różnorodność i liczbę podejmowanych działań oraz doceniają 

wkład pracy wszystkich, którzy je dla Państwa dzieci przygotowują. Zależy nam, by edukacja w naszej 

szkole była przygodą poznawczą oraz szansą na rozwijanie różnorodnych zainteresowań i talentów. 

Liczymy na Państwa współpracę i dziękujemy za angażowanie się w życie szkoły. Przed nami ważne 

wydarzenie w historii szkoły – nadanie nowego sztandaru. Prosimy o wsparcie tej inicjatywy. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wyszogrodzki – dyrektor szkoły 

 


