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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

Filmik "Nasza szkoła!"
_________________

OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPADpłatne do 25.10.2018r. na indywidualne konta uczniów20 dni x 4,00zł =
80,00zł
________________
PROGRAM SPORTOWY TALENT
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
Sportowy talent to przedsięwzięcie współfinansowane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski
Związek Karate Tradycyjnego. W ramach programu
prowadzone są systematyczne, bezpłatne
zajęcia karate dla dzieci z klas 0-3 i 4-8 realizowane
bezpośrednio w szkołach w miesiącach
październik-grudzień 2018. W założeniu
zajęcia mają być prowadzone na najwyższym
poziomie przez wykwalifikowanych
instruktorów, członków kadry narodowej karate.
W Bytomiu zajęcia prowadzić będą - aktualny
Mistrz Europy i Mistrz Świata Michał Sowa
oraz była Mistrzyni Świata Maria Sowa.

Więcej informacji: Tel. 723 908 771
______________
CZYTANIE Z GANGIEM SŁODZIAKÓW
16 października 2018r.
16 października uczniowie klasy 4a odwiedzili Przedszkole
Miejskie nr 2 w Bytomiu, aby poczytać młodszym
kolegom i koleżankom opowieści o Gangu Słodziaków.
18 października wszyscy uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w Szkolnym
Dniu Głośnego Czytania, podczas którego podsumowaliśmy akcję czytelniczą
"Czytamy z Gangiem Słodziaków"
Agata Cichocka
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
________________
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
http://www.sp3.bytom.pl
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11 października 2018r.
11 października uczennice naszej szkoły: Klaudia Czeluśniak,
Alicja Grajcar, Sylwia Karcz, Natalia Labus, Oliwia Prokop,
Sylwia Zagórna odwiedziły Przedszkole Miejskie nr 18
w Bytomiu, aby przeprowadzić pierwsze w tym roku
szkolnym zajęcia czytelnicze. Tym razem przygotowaliśmy
Bajki o smokach, księżniczkach i rycerzach. Dzieci zapoznały
się z kilkoma ciekawostkami na temat księżniczek i dzielnych
rycerzy oraz przekonały się, że nie wszystkie smoki są
groźne i niebezpieczne. W trakcie zajęć wspólnie się
bawiliśmy, a przedszkolaki przygotowały dla nas
niespodziankę i zaśpiewały piosenkę o jesieni.
Agnieszka Rozner

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
SPOTKANIE AUTORSKIE
PRZEŁAMYWANIE BARIER, CZYLI JAK DOGADAĆ SIĘ Z KOSMITĄ
10 października 2018r.
10 października uczennice klasy 3c gimnazjum: Klaudia Czeluśniak,
Sylwia Karcz, Natalia Labus, Oliwia Prokop oraz Sylwia Zagórna
wzięły udział w spotkaniu autorskim z Hanną Pasterny.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach.
Pani Hanna jest osobą niewidomą, autorką książek
i podróżniczką. Pracuje jako konsultantka ds.
osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.
Jest współzałożycielką koła Polskiego Związku
Niewidomych w Jastrzębiu-Zdroju. Współpracuje
z Towarzystwem Pomocy Głuchoniemym.
Pisze artykuły, uczy brajla. W szkołach
prowadzi zajęcia oswajające z niepełnosprawnością.
Nasze uczennice wysłuchały historii oraz anegdot
z życia autorki. Po zakończonym spotkaniu
zakupiliśmy do biblioteki szkolnej książkę
autorki Tandem w szkocką kratę.
Felicja Dwornik
Agnieszka Rozner
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
_____________
WYCIECZKA ŚWIĘTOKRZYSKIM SZLAKIEM LITERACKI
3 października 2018r.
W środę 3 października 2018r. uczniowie klas siódmych,
ósmych szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum wzięli
udział w niezwykłej przedmiotowej wycieczce
Świętokrzyskim Szlakiem Literackim. Trasa wyjazdu
wiodła śladami znanych polskich pisarzy i poetów:
Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Stefana
http://www.sp3.bytom.pl
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Żeromskiego. Uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć
dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach.
Czytaj więcej...

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
DZIEŃ TALENTÓW
3 października 2018r.
3 października w naszej szkole odbył się pokaz umiejętności
utalentowanych uczniów. Pokaz był częścią projektu "Szkoła
odkrywców talentów", który uczniowie realizują wraz
z nauczycielami.

Więcej zdjęć w galerii...
____________
PASOWANIE NA UCZNIA
2 października 2018r.
2 października uczniowie klas pierwszych podczas
uroczystej akademii zostali przyjęci do grona
uczniów naszej szkoły.
Więcej zdjęć w galerii...
______________ PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH
ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w konkursach i imprezach,
przygotowanych przez bibliotekę szkolną specjalnie z tej okazji:

W

&bull;Konkurs fotograficzny "Ubierz się w książkę, czyli Sleeveface";
&bull;Konkurs plastyczny na plakat "1000 powodów, by czytać";
&bull;Głosowanie w konkursie Empiku na plakat "1000 powodów, by czytać";
&bull;Akcja "Podaruj książkę bibliotece"
&bull;Akcja czytelnicza "Książka, którą warto polecić innym";
&bull;Konkurs plastyczny "Poczytaj z Gangiem Słodziaków";
Wszystkie informacje oraz regulaminy konkursów dostępne
w bibliotece szkolnej
________________
WYCIECZKA DO BARANÓWKI
28 września 2018r.
28 września wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej,
działającej przy naszej szkole udali się wraz
z opiekunami na wycieczkę do Nowej Wsi Tworowskiej,
gdzie odwiedzili rancho Baranówka. Dzieci wzięły
udział w leśnych podchodach, ognisku z pieczeniem
kiełbasek oraz miały okazję pojeździć konno pod opieką
instruktora. Wycieczka była bardzo udana. :)
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Więcej zdjęć w galerii...
_________________
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
25 września 2018r. Społeczność uczniowska wybrała swoich przedstawicieli, którzy będą
pełnili funkcje w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym 2018/2019. ZARZĄD SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO:
PRZEWODNICZĄCY
Julia Piotrowska z klasy 3b gimnazjum
ZASTĘPCY
Julia Lutostańska z klasy 3c gimnazjum
Dagmara Brysz z klasy 6a szkoły podstawowej
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:(Budynek na placu Klasztornym)
Martyna Plath 8b
Martyna Magusiak 8a (Budynek przy ul. Strażackiej)
Zuzanna Kolanowska 5d
Piotr Ratkowski 5d
Natalia Plath 5b

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI
21 września 2018r.
21 września 2018r. uczniowie klas: 8a, 8b, 3a, 3b, 3c i 3d
wzięli udział w wykładach z fizyki Osobliwości Świata Fizyki
na wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Podczas pobytu
na Uniwersytecie uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:
Potęga ciśnienia oraz Wszechobecne fale. Podczas każdego
z wykładów obejrzeli wiele ciekawych doświadczeń. Uczniowie
dowiedzieli się m.in.: jaki wpływ ma ciśnienie na możliwość
latania oraz pływania, a także w jaki sposób pracują ludzkie
płuca. Zostały nam przybliżone informacje na temat różnych rodzajów
fal występujących w przyrodzie. Dzięki wykładom uczniowie
pogłębili i usystematyzowali swoją dotychczasową wiedzę.
Wykłady na długo zostaną w naszej pamięci.
Agnieszka Kwak

Więcej zdjęć w galerii...
________________________ "Bytomska Akademia Kompetencji"Od 17 września rozpoczęła się
rekrutacja do projektu
Opis projektu w załączniku Regulamin rekrutacji
_____________
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
Poniżej zamieszczamy link do strony MEN, gdzie można znaleźć
informacje dotyczące rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
https://men.gov.pl/rekrutacja# ________________
WYCIECZKA do WIEDNIA
_____________________
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓWNasza szkoła przystąpiła do Sieci
Szkół Odkrywców Talentów,
http://www.sp3.bytom.pl
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i otrzymała tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów". Projekt &bdquo;Opracowanie
i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym&rdquo; realizowany
jest przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" przyznawany jest szkołom, w których
systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej
nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia,w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży:
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub
obywatelskich. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób
przyczyniają się do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień.
_____________________
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/20193 września 2018r.
Więcej zdjęć w galerii... ____________
REFORMA EDUKACJILinki do stron z podstawowymi
informacjami
dotyczącymi reformy systemu oświaty w Polsce:
- Strona internetowa Ministerstwa Edukacji
Narodowej - Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach - "DOBRA SZKOŁA" - pytania i
odpowiedzi
____________
WYPRAWKA SZKOLNA UCZNIA KLASY I
Pobierz...
___________________
Terminy zebrań z rodzicami
na rok szkolny 2018/2019
znajdują się w zakładceKalendarz roku szkolnego ___________________
SZKOLNEJ GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:
PONIEDZIAŁEK &ndash; PIĄTEK
11.30 &ndash; 14.30 - w budynku przy ul. Strażackiej
11.30 -13.34 - w budynku przy Pl. Klasztornym

OBIADY w STOŁÓWCE

Nieobecność dziecka na obiadach
należy zgłaszać do godz. 7.30
pod nr. tel. 032/281-09-33
lub osobiście w świetlicy szkolnej
lub sekretariacie szkoły
______________________________
GODZINY LEKCYJNE i PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE
1 lekcja -

8:00 &ndash; 8:45

przerwa - 8:45 &ndash; 8:55
2 lekcja

8:55 &ndash; 9:40

przerwa - 9:40 &ndash; 9:50
3 lekcja - 9:50 &ndash; 10:35
przerwa - 10:35 &ndash; 10:45
4 lekcja - 10:45 &ndash; 11:30
przerwa obiadowa- 11:30 &ndash; 11:50
5 lekcja -

11:50 &ndash; 12:35

przerwa - 12:35 &ndash; 12:45
6 lekcja -

12:45 &ndash; 13:30

przerwa obiadowa - 13:30 &ndash; 13:45
7 lekcja -

13:45 &ndash; 14:30
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przerwa - 14:30 &ndash; 14:35
8 lekcja -

14:35 &ndash; 15:20
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