
Najlepszy sportowiec SP3 w r. szk. 2011/2012 

Współzawodnictwo dziewcząt o tytuł najlepszego sportowca SP3 za rok szkolny 2011/2012 

wygrała Julia Kukułka uczennica klasy 6 "b", zaś współzawodnictwo chłopów - Jakub 

Karolkiewicz z klasy 6 "a". Szczegóły rywalizacji w załączniku >>> | SPORTOWIEC 2012 

(*.XLS)|  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 

Przedkładamy wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013, obowiązujących w klasach I-

III, IV, V i VI w naszej szkole. 

| PODRĘCZNIKI (*.PDF)|  

| PODRĘCZNIKI (*.DOCX)|  

Tymoteusz Malik z 6a mistrzem Podkarpacia w mikście! 

Tymoteusz Malik, badmintonista UKS SP Trójka i uczeń SP 3 w Tarnobrzegu, został 

Mistrzem w grze mieszanej i Wicemistrzem w grze pojedynczej podczas rozegranych 16 

czerwca 2012 r. podczas Mistrzostw Podkarpacia Młodzików w badmintonie za sezon 

2011/2012, które rozegrano w Nowej Dębie - poinformował jego trener, Piotr Malik. W 

mixcie, Tymek zagrał z Natalią Róg (MKS Stal Nowa Dęba) i po wszystkich wygranych 

pojedynkach mogli cieszyć się złotymi medalami. Natomiast w singlu po pewnym dotarciu do 

finału, musiał w nim uznać wyższość srebrnego medalisty Mistrzostw Polski Młodzików - 

Konrada Płocha z Widełki. Mimo wszystko ostatni występ młodego tarnobrzeżanina w 

kategorii młodzików, był pięknym podsumowaniem tego okresu, w którym zdobył wiele 

medali na imprezach rangi mistrzowskiej i zapisał piękną kartę historii skromnego UKS "SP 

Trójka". Gratulujemy!  

 

Gazetka z Kółka Informatycznego... 

Gazetka to jeden z owoców kółka informatycznego (pobierz *.pdf ~184 KB) w naszej szkole 

? w roku szkolnym 2011/2012. Nie jedyny, gdyż uczestniczyliśmy w konkursie 

informatycznym ?Gigabajt? (poziom powiatu) oraz zajęliśmy III miejsce na XIV Olimpiadzie 

Letniej Dzieci i Młodzieży w Tarnobrzegu ?reprezentując SP3. W sumie, warto uczestniczyć 

w zajęciach z kółka informatycznego. Zapraszamy w nowym roku!!!  

II miejsce w województwie "świetliczaków" ! 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu zajęli II miejsce w XVII Wojewódzkim 

Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Bajkowisko 2012" w Rzeszowie. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu 

powstał przed czterema laty Teatrzyk Świetlicowy "Baj". W eliminacjach XVII 

Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Bajkowisko 2012", w których udział 

wzięły 22 szkoły z całego Podkarpacia przedstawicielom "Trójki" udało się zakwalifikować 

do finałowej piątki. 2 czerwca 2012 r. nasi mali aktorzy wraz z opiekunkami, p. Małgorzatą 

Głowacką, nauczycielem świetlicy oraz p. Małgorzatą Bzdyrą nauczycielką edukacji 

wczesnoszkolnej, pojechali do Rzeszowa, by tam na deskach sceny Teatru Maska zmierzyć 

się z najlepszymi grupami teatralnymi województwa podkarpackiego. Dzieci wystąpiły z 
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przedstawieniem "Księżniczka na ziarnku grochu" opartym na motywach baśni Andersena 

zrealizowanym w konwencji teatru żywego planu z elementami lalki animacyjnej i zdobyły II 

miejsce. - To wyjątkowe osiągnięcie. Nauczyciele i uczniowie pokazali, że świetlica szkolna 

to nie tylko miejsce, gdzie dzieci odrabiają lekcje czy bawią się, ale również miejsce 

rozwijania zdolności aktorskich, plastycznych, rozwoju kreatywności. Można by rzec - takie 

nasze małe miejsce odkrywania talentów - mówi Anetta Martyniuk, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3. Wyjazd do Rzeszowa nie odbyłby się, gdyby nie pomoc finansowa 

prezydenta Tarnobrzega, pana Norberta Mastalerza.  

 
Dodatkowe informacje także na stronie UM Tarnobrzeg >>> Kliknij Tu !  

Rozmawialiśmy o agresji... 

We wtorek, 5 czerwca 2012 r. z okazji "Dnia Szkoły bez Przemocy" odbyła się debata, która 

przygotowana została przez p. Małgorzatę Roguz, pedagoga szkolnego oraz p. Joannę 

Lipińską, nauczycielkę języka polskiego i jednocześnie opiekunkę ORU. Wzięli w niej udział 

uczniowie klasy VI d i VI c oraz przedstawiciele Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej. W 

czasie spotkania uczniowie zastanawiali się nad tym, z czym kojarzy się im agresja, 

rozmawiali o jej przejawach, podawali przykłady. Nauczyciele pytali ich czy znają młodych 

ludzi, którzy są agresywni wobec innych, a także skąd biorą się takie postawy czy są one 

wpływem osobistych przeżyć, doznań, nieszczęść. Szóstoklasiści zastanawiali się nad tym, co 

można zrobić, by zapobiegać agresji. Dzieci na spotkanie przyniosły ze sobą czerwone 

baloniki, które przebiły na znak walki z agresją. Na zakończenie został odczytany przepis na 

lekarstwo przeciw agresji - składniki: dobroć, życzliwość, odrobina dobrej woli, pogodne 

usposobienie, szczypta humoru, dużo uśmiechu, jak najwięcej tolerancji, jak najwięcej 

empatii i zrozumienia dla drugiej osoby, mieszanka opanowania i manier dobrego 

wychowania.  

 

SP3 zwycięzcą tegorocznej olimpiady! 

W czwartek, 31 maja 2012 r., po południu dobiegły końca zmagania uczniów szkół 

podstawowych. Przez 3 dni młodzi mieszkańcy Tarnobrzega dzielnie walczyli w XIV 

MIEJSKEJ OLIMPIADZIE DZIECI I MŁODZIEŻY W TARNOBRZEGU. Zawodnicy z 11 

tarnobrzeskich szkół podstawowych rywalizowali w zawodach lekkoatletycznych, grali w 

siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Wzięli także udział w zawodach pływackich, 

konkursie informatycznym oraz plastycznym (szczegółowa punktacja *.pdf >>> Kliknij Tu!). 

Po zakończeniu wszystkich zmagań okazało się, że najwyższe miejsce na podium przypadło 

właśnie nam, Szkole Podstawowej nr 3!!! Sukcesu uczniów oczywiście nie byłoby bez 

wkładu i zaangażowania naszych wspaniałych nauczycieli wychowania fizycznego. Na 

drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 10, a na trzecim - SP 9. Rywalizacja 

przebiegła w duchu fair play, a do walki o zwycięstwo, zgodnie z zasadami dobrego 

kibicowania, zagrzewali zawodników ich szkolni koledzy. W czasie uroczystego zakończenia 

zmagań, odbyło się wręczenie pucharów oraz pamiątkowych dyplomów. Zorganizowanie 

kolejnej, 15. miejskiej olimpiady przypadło Szkole Podstawowej nr 4 i to właśnie jej 

przedstawiciele z rąk pani Dyrektor Anetty Martyniuk odebrali olimpijską flagę.  

 

Dodatkowe informacje i serwis fotograficzny na stronach portalu NadWisla24.pl>>> Kliknij 

Tu ! a także zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3 >>> Kliknij Tu !  
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Rodzice 6-latków - ogłoszenie! 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Freyera w Tarnobrzegu informuje, że 5 czerwca 2012 

(wtorek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania organizacyjne dla Rodziców dzieci zapisanych do 

klas pierwszych z nauka pływania (3 i 5 godzin) oraz test sprawnościowy dla dzieci 

zapisanych do klas pływackich - obowiązkowy strój sportowy i buty na zmianę. Zapraszamy!  

Szczegółowe wyniki SP3 za 2012 r. 

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2012 r.). 

Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 25,6 pkt (na 

40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 26.5, klasa VI b - średnia: 23.9, klasa VI c - średnia: 

27.7, klasa VI d - średnia: 24,8. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 25.4 pkt, w 

powiecie 25.4 pkt, a w województwie 23.0 pkt. Czytanie: 6,9 na 10 pkt, pisanie: 6,6 na 10 pkt, 

rozumowanie: 4,6 na 8 pkt, korzystanie z informacji: 2,8 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w 

praktyce: 4,6 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w 

Krakowie.  

Wynik sprawdzianu kompetencji w SP3 - średnia: 25,6 pkt. 

"Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w mieście Tarnobrzegu. Cały powiat grodzki uzyskał 

średnią 25,40 punktów na 40 możliwych. Jest to jeden z najlepszych wyników w skali całego 

Podkarpacia. Lepszą średnią ma tylko Krosno ? 25,58." - pisze dzisiejsze (30 maja 2012 r.) 

"Echo Dnia". Wyniki poszczególnych szkół i redakcyjny ranking >>> Kliknij Tu ! 

Szczegółowe wyniki szóstoklasistów SP3 u wychowawców klas oraz na stronie OKE Kraków 

po zalogowaniu się (potrzebny PESEL i hasło).  

Wstępne wyniki sprawdzianu kompetencji już są! 

28 maja 2012 r. OKE w Krakowie podała wstępne wyniki sprawdzianu kompetencji klas 

szóstych w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim. Z opublikowanego 

dokumentu wynika m.in., że do sprawdzianu 3 kwietnia 2012 roku na terenie województwa 

podkarpackiego przystąpiło 22 356 uczniów, a najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie 

zadań sprawdzających umiejętność korzystania z informacji, nieźle poradzili sobie z 

czytaniem i pisaniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystania posiadanej 

wiedzy w praktyce. Więcej na stronie OKE >>>Kliknij Tu!  

XIV MIEJSKA OLIMPIADA DZIECI I MŁODZIEŻY W TARNOBRZEGU 

29-31 maja 2012 r. / wtorek - czwartek / >>>PROGRAM - INFORMATOR (plik *.pdf ~ 

1MB)  

Piąty w kraju wśród młodzików ! 

Tymoteusz Malik, zawodnik UKS SP Trójka Tarnobrzeg, zajął V miejsce w Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski Młodzików w badmintonie. Mistrzostwa odbywały się od 18-20 maja 

2012 r. w Kobylnicy k. Słupska, w których wzięło udział 40 zawodników wyłonionych w 

eliminacjach wojewódzkich i podczas turniejów krajowych. Zawody wygrał Robert Cybulski 

z Miastka, drugi był Konrad Płoch z Widełki a trzeci Adam Szolc z Zalesia Górnego. Podczas 

zakończenia Mistrzostw, Tymoteusz został wyróżniony przez Mistrzynię Polski i przyszłą 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120529/POWIAT0304/120528658
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reprezentantkę Polski na Olimpiadzie 2012 Kamilę Augustyn i uznany ?Odkryciem roku 

2012?. Gratulujemy!  

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka ! 

Przedstawiamy komunikat organizacyjny zawodów pływackich z okazji Dnia Dziecka dla 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tarnobrzega (1 czerwca 2012 r.) >>> KOMUNIKAT 

Z 18 MAJA 2012 (plik *.pdf). Zapraszamy!  

Ogólnopolski sukces naszych "Świetliczaków" ! 

Do XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na postać z bajki "Kopciuszek" zgłoszono 

145 kukiełek. Jurorzy pani Joanna Bereda i pan Dariusz Krysiak wybrali te najładniejsze i 

przyznali 37 nagród. Przy ocenie prac szczególną uwagę zwracano na nawiązanie do tematu 

konkursu, samodzielność i staranność oraz pomysłowość. Kukiełki wykonane przez drugo- i 

trzecioklasistów uczęszczających do naszej świetlicy szkolnej znalazły uznanie w oczach 

jury. Barwne, oddające charakter postaci, starannie wykonane lalki teatralne przedstawiające 

macochę, Kopciuszka i jego siostry, króla oraz wróżkę zostały nagrodzone. II miejsce zdobyła 

kukiełka przedstawiająca macochę, wykonana przez uczennicę klasy II d, Dominikę Jajko. 

Wyróżnieniami nagrodzono prace Ani Paczochy także z klasy II d oraz Jakuba Płanety, Majki 

Kaczmarczyk, Marysi Judy i Madzi Krzyżek z klasy III b. Kukiełki powstały podczas zajęć 

literacko-plastycznych prowadzonych przez nauczycielkę świetlicy panią mgr Małgorzatę 

Głowacką. Gala wręczenia nagród odbędzie się 17 maja 2012 r. w warszawskim Klubie 

Kultury "Zastów". Dla laureatów oprócz nagród i dyplomów przygotowano niespodziankę - 

pokaz iluzji i magii. Gratulujemy!  

Kolejny Przegląd Małych Form Teatralnych w SP3 

W naszej szkole już po raz kolejny odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem 

"Szczęśliwi - wolni od nałogów" (9-10 maja 2012 r.). Wzięli w nim udział uczniowie z 

tarnobrzeskich szkół podstawowej nr 4, 6, 9, 10. Mali aktorzy świetnie sobie poradzili na 

scenie. Uczniowie przestrzegli swoich kolegów przed negatywnymi skutkami zażywania 

papierosów, narkotyków, dopalaczy i alkoholu.  

 

Klasy I-III śpiewają na całego... 

Rozpoczęły się cykliczne koncerty w SP3. Uczniowie klas I-III co miesiąc śpiewać będą 

piosenki dotyczące wybranej tematyki. Pierwsze muzyczne spotkanie odbyło się w minioną 

środę, 9 maja 2012 r., a nasi mali wokaliści śpiewali piosenki o tematyce ekologicznej. 

Kolejny koncert pod hasłem "Piosenka dla mamy" odbędzie się już za kilkanaście dni.  

 

Karolina Pęk reprezentantką Polski w Londynie ! 

Karolina Pęk, nasza ubiegłoroczna absolwentka, aktualnie uczennica Gimnazjum nr 3 w 

Tarnobrzegu i zarazem utalentowana zawodniczka Integracyjnego Klubu Sportowego Jezioro 

Tarnobrzeg pojedzie na Igrzyska Paraolimpijskie "Londyn 2012" - podaje serwis UM 

http://www.sp3tar.republika.pl/komunikat_1_czerwca_2012.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/komunikat_1_czerwca_2012.pdf


Tarnobrzeg. Gratulujemy ! Więcej na ten temat >>> Kliknij Tu !  

Źródło foto: http://www.ikstarnobrzeg.pl/.  

Kolejne złoto w deblu naszego "Tymka" ! 

Złoty medal w grze mieszanej i brązowy medal w grze pojedynczej przywiózł z Medyki 5 

maja 2012 r. zawodnik UKS SP Trójka Tarnobrzeg - Tymoteusz Malik. Tym samym 

przyczynił się do zwycięstwa badmintonowej kadry Podkarpacia nad kadrą Małopolski w 

stosunku punktowym 35 - 20. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w badmintonie 

to rywalizacja, której patronuje Ministerstwo Sportu, a jej wyniki zaliczane są do 

Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży. Grając w parze z Pauliną 

Wilczyńską z Orbitka Straszęcin, byli bezkonkurencyjni wygrywając wszystkie pojedynki w 

stosunku 2 : 0. W grze pojedynczej młody tarnobrzeżanin przegrał z Konradem Płochem z 

Widełki, ale pojedynek o III miejsce z Michałem Bienią z Przemyśla wygrał z ogromną 

przewagą. Był to już ostatni sprawdzian dla naszych młodzików przed rozpoczynającymi się 

18 maja br. Indywidualnymi Mistrzostwami Polski Młodzików w Słupsku.  

 

"Uczennice z tarnobrzeskiej "trójki" najlepsze!" 

"Uczennice ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu zajęły pierwsze miejsce w 

Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce dziewcząt, których były 

gospodyniami" - pisze dzisiejsze (5 maja 2012 r.) "Echo Dnia". Więcej informacji oraz 

fotoserwis na stronie "Echa Dnia" >>> Kliknij Tu !  

Srebrna sztafeta chłopców, złoty Karolkiewicz i inni z SP3! 

26 kwietnia 2012 r. sztafeta chłopców (Jakub Karolkiewicz, Karol Łukasik, Przemysław 

Tymuła, Jędrzej Kurzępa, Dawid Gołąbek i Bartosz Machała) zajęła II miejsce podczas 

zawodów pływackich w Ropczycach, które były finałem Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Złoto zdobył indywidualnie Jakub Karolkiewicz z klasy VI "a". Dwa dni później 

podczas Pucharu Ziemi Podkarpackiej zawodnicy SP3 24 razy stawali na podium. Natomiast 

29 kwietnia 2012 r. podczas Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego Dzieci reprezentanci naszej 

szkoły i zarazem podopieczni trenerów: Roberta Rybickiego (klasy III) i Angeliki Michalik 

(klasy IV) wywalczyli w sumie 13 medali (11 - zawodnicy klas III i 2 - zawodnicy klas IV). 

Gratulujemy ! Więcej informacji oraz fotoserwis >>> UKS "Delfin" SP3 Tarnobrzeg  

Kamil Zieliński dwa razy złoty w pływaniu! 

Kamil Zieliński, absolwent SP3 i wychowanek Angeliki Michalik (UKS Delfin SP3 

Tarnobrzeg) zdobył dwa złote medale w pływaniu podczas Akademickich Mistrzostw Polski, 

które odbyły się 21 kwietnia 2012 r. w Warszawie - informuje serwis NadWisla24.pl. 

Gratulujemy! Więcej informacji oraz fotoserwis >>> Kliknij Tu !  

Będzie plac zabaw przy SP3! 

"Ponad 230 tys. zł otrzymał samorząd tarnobrzeski na budowę kolejnych dwóch 

profesjonalnych placów zabaw. Jeszcze w tym roku przy dwóch szkołach podstawowych nr 3 

i 10 powstaną profesjonalne place zabaw wybudowane w ramach programu 'Radosna 

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/Rfk6/content/sukcesy-karoliny-pek
http://www.ikstarnobrzeg.pl/
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http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://nadwisla24.pl/newspost/kamil-zielinski-dwukrotnie-zloty-na-mistrzostwach-polski-zdjecia/


szkoła'." - poinformował dziś (17 kwietnia 2012 r.) UM Tarnobrzeg na swoich stronach 

internetowych. Więcej >>> Kliknij Tu !  

III miejsce Tymoteusza Malika na Mistrzostwach Polski! 

Zawodnik UKS SP Trójka Tarnobrzeg - Tymoteusz Malik (kl. VI a), wywalczył brązowy 

medal Mistrzostw Polski Młodzików w grze podwójnej chłopców. Tarnobrzeżanin wystąpił w 

parze z Patrykiem Stolarzem - UKSB Volant Mielec i sprawili swoim wynikiem ogromną 

niespodziankę, ponieważ w drodze do podium pokonali zawodników rozstawionych z 

wyższymi notowaniami startowymi. Mistrzostwa odbywały się w Medyce w dniach od 14-15 

kwietnia 2012 r. i były to pierwsze z serii turniejów rangi mistrzowskiej, jakie czekają 

młodzików jeszcze w tym sezonie. Gratulacje dla zawodnika i trenera! Fotorelacja na 

stronach: Kliknij Tu !  

III miejsce w Podkarpaciu dla koszykarzy SP3 ! 

W środę, 12 kwietnia 2012 r. drużyna z Łańcuta zwyciężyła w rozgrywanym w tarnobrzeskiej 

hali MOSiR turnieju Energa Basket Cup. Uczniowie naszej szkoły zajęli ostatecznie III 

miejsce. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi! Więcej informacji oraz fotorelacja na stronie 

UM Tarnobrzeg >>> Kliknij Tu ! Dodatkowe informacje także na stronach: Radia "Leliwa"  

Kacper Sałata zajął III miejsce w I grupie wiekowej 

12 kwietnia 2012 r. odbyły się miejskie eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", które zorganizował UM Tarnobrzega wraz z 

Komendą Miejską PSP w Tarnobrzegu. Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Sałata i 

Bartłomiej Strużyk z klasy VI "c". Ostatecznie, w wyniku eliminacji pisemnych i ustnych III 

miejsce w swojej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) wywalczył K. Sałata, który otrzymał 

dyplom i nagrodę rzeczową od Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Norberta Mastalerza oraz 

Prezesa ZOM ZOSP RR, Druha Edwarda Szlichty. Gratulujemy! Więcej informacji oraz 

fotorelacja z rozdania nagród na stronie UM Tarnobrzeg >>> Kliknij Tu ! oraz w dzienniku 

"Echo Dnia" >>> Kliknij Tu !  

Drużyna koszykarzy z SP3 rozegra finały! 

"W czwartek i piątek zostaną wyłonieni mistrzowie dziecięcej koszykówki w województwie 

podkarpackim. Finały wojewódzkie programu Energa Basket Cup w tym regionie w kategorii 

chłopców zostaną przeprowadzone w czwartek, 12 kwietnia w Tarnobrzegu" - pisze "Echo 

Dnia". Więcej na ten temat >>> Kliknij Tu !  

Szóste klasy po sprawdzianie kompetencji... 

3 kwietnia 2012 r. we wtorek wszyscy uczniowie klas szóstych szkół podstawowych pisali 

sprawdzian kompetencji. Artykuł na ten temat zamieściło m.in. "Echo Dnia". Do tekstu red. 

G. Lipca dołączona została także fotogaleria z SP3 ->>> Kliknij Tu !  

II edycja Podkarpackiej Ligi Dzieci w pływaniu 

31 marca 2012 r. w zawodach II edycja Podkarpackiej Ligi Dzieci w pływaniu wystartowało 

230 zawodników z 13 klubów. Na szczególne wyróżnienie zasługuję najmłodsza 
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zawodniczka naszej szkoły, Marta Meksuła z klasy II "a", która w swojej kategorii wiekowej 

(9-latka) była bezkonkurencyjna - podaje mgr Robert Rybicki, trener pływania w SP3. Marta 

uzyskała najlepsze czasy na dystansie 50 m stylem dowolnym 0:43,80 oraz na 100 m stylem 

grzbietowym 1:54,83. Więcej szczegółów na stronie >>> UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg  

Jak bezpiecznie dopingować w czasie sportowych zmagań? 

29 marca 2012 r. gościliśmy w naszej szkole funkcjonariusza Wydziału Prewencji KMP 

Tarnobrzeg st.sierż. Damiana Mazura. Spotkanie dotyczyło zakresu realizacji zadań w ramach 

instytucji spottersa w polskiej Policji, a przebiegało pod hasłem "Spotters-sposobem na 

stadionową agresję. Kibicuj bezpieczne". Funkcjonariusz przybliżył uczestnikom informację 

na temat tego kim jest policjant-spotters, w jaki sposób działa, na czym polega projekt 

"spotters" oraz jaka jest rzeczywistość stadionowa. Prezentacja była dla uczniów okazją do 

zapoznania się z tematyką kibicowania. Jej uczestnicy dowiedzieli się na czym polega 

bezpieczne kibicowanie, poznali zasady kulturalnego kibica, A-B-C kibica oraz jak rozpoznać 

zagrożenia stadionowe i jak nie dać się wciągnąć do "paczki-kiboli". Uczniowie poznali także 

konsekwencje prawne niewłaściwego zachowania na stadionach i zaznajomili się ze 

słowniczkiem kibica. Prezentacja miała na celu pokazać, jak ważne jest dla nas, aby na 

trybunach zasiadały całe rodziny, aby czuły się tam bezpiecznie i mogły wspólnie przeżywać 

sportowe zmagania. Podczas spotkania dokonano prezentacji Polskich stadionów na Euro 

2012, a pokaz zakończył hymn kibica. Spotkanie stało się również okazją do odkrywania i 

promowania nowych dyscyplin sportowych w naszej szkole w ramach działań klubu kibica, 

gdyż obecny na nim policjant jako pasjonat sportów siłowych i tegoroczny debiutant w 

kulturystyce klasycznej mężczyzn, laureat V miejsca w tej kategorii, dokonał prezentacji 

sylwetki kulturystycznej. Cała inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.  

 

"20 lat PSP - jak nas widzą, tak nas malują" 

Wczoraj, 28 marca 2012 r. nasi uczniowie z rąk panów Prezydenta Miasta Tarnobrzega, 

Norberta Mastalerza oraz Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, Andrzeja Babca odebrali 

nagrody w konkursie plastycznym, który w tym roku odbył się po raz 14, tym razem pod 

hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują". W konkursie 

udział wzięło ponad 200 osób, a nagrodzonych zostało zaledwie kilkanaście. Wśród 

zwycięzców znalazła się Julia Karbarz z klasy III b, która zajęła drugie miejsce w drugiej 

grupie wiekowej przeznaczonej dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. W tej samej kategorii Karol 

Matysiak z klasy II d zajął miejsce 5. Uczestniczy otrzymali nagrody książkowe oraz 

pamiątkowe dyplomy. Ponadto ich prace wezmą udział w konkursie wojewódzkim. 

Trzymamy kciuki!  

 

Więcej na stronie UM Tarnobrzeg >>> Kliknij Tu !  

Baśniowy świat w pastelowych rysunkach... 

Kuba Płaneta, Marianka Zych i Celinka Głowacka, uczniowie uczestniczący w zajęciach 

świetlicowych zostali nagrodzeni w miejskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 9 w Tarnobrzegu. Pod kierunkiem nauczycielki, pani Małgorzaty 

Głowackiej uczniowie przy pomocy pasteli wyczarowali magiczny świat baśni. "Mała 
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Syrenka" Kuby zdobyła I miejsce, "Jas i Małgosia" Marianny zajął II miejsce, a "Cudowna 

lampa Alladyna" Celiny - III. Konkurs towarzyszył IX Miejskim Konfrontacjom Teatralnym, 

w których 24 marca 2012r, wystąpił nasz świetlicowy teatrzyk "Baj" ze spektaklem 

"Księżniczka na ziarnku grochu" przygotowanym przez panie Małgorzatę Bzdyrę i 

Małgorzatę Głowacką.  

Kolejne medale Jakuba Karolkiewicza z 6a! 

W dniach 24-25 marca 2012 r. na pływalni w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się 

Drużynowe Mistrzostwa Województw Młodzików 12-13 lat runda I. W zawodach 

uczestniczyło około 170 zawodników i zawodniczek. Bardzo dobrze zaprezentował się Jakub 

Karolkiewicz, uczeń naszej szkoły (kl. VIa) zawodnik UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg 

zdobywając trzy medale i poprawiając swoje rekordy życiowe. Były to: medal srebrny na 

dystansie 100 metrów stylem grzbietowym (1:12,36), brązowy na dystansie 100 metrów 

stylem dowolnym (1:02,82) oraz srebro na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym 

(2:34,44). Na pochwałę zasługuje również Karolina Bieniasz (kl. Va), która na dystansie 100 

metrów stylem klasycznym zajęła 9 lokatę. Klub i szkołę reprezentowali także: Barbara 

Wożniak, Szymon Walski, Bartłomiej Machała, Przemysław Tymuła, Jędrzej Kurzępa i 

Jagoda Kochan. Zawody te były eliminacjami do Letnich Mistrzostw Polski, które odbędą się 

w czerwcu. Gratulujemy! Fotoserwis na stronie: >>> UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg  

"Gigabajt' 2012" - start ! 

W dniach 21-22 marca 2012 odbył się I etap eliminacji VI Regionalnego Konkursu 

Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych "Gigabajt". Do drugiego etapu 

zakwalifikowało się m.in. 40 osób z powiatu tarnobrzeskiego, w tym przedstawiciele SP3 

(uczestnicy kółka informatycznego: Krzysztof Gortych VIb i Bartosz Radłowski VIa). Finały 

miejskie dla Tarnobrzega i powiatu odbędą się 4 kwietnia w tarnobrzeskim oddziale PCEN. 

Ostatecznie po 10 uczniów z powiatu Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Mielec odbędzie finał w 

nastepnym terminie. Trzymamy kciuki! Więcej na stronach PCEN >>> Kliknij Tu !  

Plastycy ze świetlicy w SP3 nagrodzeni! 

Prace Celiny Głowackiej i Michaliny Baran zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym "W krainie śniegu i mrozu". Komisja jubileuszowa XV Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci zorganizowanego przez MDK w Częstochowie dokonała 

oceny 3645 prac nadesłanych na konkurs z 328 placówek z całego kraju. Jury 

zakwalifikowało 282 prace na wystawę pokonkursową przyznając 55 spośród nich nagrody. 

Praca 8-letniej Celiny Głowackiej uczennicy SP3 została nagrodzona, a praca jej koleżanki 

Michaliny Baran nominowana do wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w 

Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie. To nie koniec ! Z dość trudną formą 

plastyczną jaką jest plakat zmierzyli się uczniowie klas I - III uczęszczający na świetlicę 

szkolną i uczestniczący w zajęciach plastycznych prowadzonych przez mgr Małgorzatę 

Głowacką. Tym razem wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - Plakat do 

"Czerwonego Kapturka". Konkurs odbył się w Warszawie, a jego organizatorem był Teatr 

Rampa oraz Dom Kultury "Zacisze". Spośród 359 prac jury, w skład którego wchodzili: 

artysta plastyk, grafik i specjalista do spraw reklamy wybrało najlepsze plakaty. Wśród nich 

znalazły się prace Jakuba Płanety (kl. III) i Anny Paczochy (kl. II), którzy otrzymali 

wyróżnienia. Plakaty będą zaprezentowane w galerii Teatru Rampa i wejdą w skład jej stałej 

ekspozycji. Nagrodzone i wyróżnione dzieci wraz z rodzicami po wernisażu i wręczeniu 
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nagród obejrzały spektakl "Czerwony Kapturek". Niebawem więcej informacji na stronie 

internetowej świetlicy w SP3.  

"Nasz Ekologiczny Świat" w SP3 

W SP3, w czwartek, 22 marca 2012 r. odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych dla 

przedszkoli "Nasz Ekologiczny Świat". Wzięły w nim udział maluchy z Przedszkola nr 4, 13, 

2, 1, 6 oraz 7. Przedszkolaki zaprezentowały się w przedstawieniach o tematyce ekologicznej. 

Wśród nich był ekologiczny pokaz mody, opowieść o przygodach Ekoludka, Dniu Ziemi, 

powitaniu wiosny czy warzywniku. - Jedną z najważniejszych wartości współczesnego 

człowieka jest zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz dbałość o niezmienność 

środowiska naturalnego - mówi Iwona Śmiałek, wicedyrektor szkoły. - To właśnie one 

pozwalają realizować nam i naszym dzieciom swoje marzenia i osiągać sukcesy. Warto 

dodać, iż nasza "Trójka" jest Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej, które zajmuje się 

rozszerzaniem wiedzy ekologicznej wśród tarnobrzeskich przedszkolaków.  

 

Odwiedziny IV b w tarnobrzeskim szpitalu 

Klasa IV b w środę, 21 marca 2012 r. odwiedziła Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej. Tam mieli okazję zobaczyć 

prawdziwy blok operacyjny. Ratownicy pokazali im, jak powinno się przeprowadzić 

reanimację. Uczniowie zobaczyli też gabinet, w którym przyjmuje się pacjentów. Zaglądali 

również do wnętrza karetki.  

 

Szanowni Rodzice pięciolatków ! 

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i przesunięciem do 2014 r. 

wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu zaprasza w dniu 20 marca 2012 r. (wtorek) o godz. 

17.00 zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne dotyczące wydłużonego okresu, 

w którym to rodzice mogą decydować o rozpoczęciu nauki w szkole przez ich dzieci. Podczas 

spotkania przedstawiona zostanie oferta edukacyjna oraz zaprezentowane warunki i baza 

szkoły, jakie zapewniamy dzieciom sześcioletnim.  

Trzy złote medale Andrzeja Rupali i rekord! 

17 marca 2012 r. w hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyły się XXI Halowe 

Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce. Patronat nad zawodami sprawowali: 

Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki RP, Witold Stępień Marszałek Województwa 

Łódzkiego, Jerzy Skucha Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Dariusz Szczepanik 

Prezes Firmy "Polanik" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. W mistrzostwach wzięła 

udział rekordowa liczba 213 zawodników. Bardzo dobrze spisał się nasz nauczyciel w-f, mgr 

Andrzej Rupala, który zdobył trzy złote medale: w biegu na 60 m przez płotki, w skoku w dal 

i w trójskoku. W klasyfikacji medalowej Tarnobrzeg zdecydowanie wyprzedził takie 

potentaty lekkoatletyczne Podkarpacia jak Mielec, Rzeszów czy Stalowa Wola. Andrzej 

Rupala otrzymał również Puchar Dyrektora COS w Spale Zbigniewa Tomkowskiego dla 

najlepszego zawodnika mistrzostw w sprintach. W biegu na 60 m przez płotki uzyskał czas 



9.79 s co dało 1024 pkt. Kolejny sukces zawodnika jaki zanotował podczas mistrzostw to 

ustanowienie halowego rekordu Polski w trójskoku wynikiem 11.78m. Gratulujemy !  

 

Spotkanie autorskie Karoliny Ciejki 

We wtorek, 13 marca 2012 r. naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość. Na zaproszenie 

szkolnej biblioteki przyjechała do nas Karolina Ciejka, autorka książki pod tytułem 

"Niesamowite opowiadania Pana Czereśnie". Więcej na stronie Biblioteki SP3 >>> Kliknij 

Tu !  

 

Spotkanie z ratownikami medycznymi 

13 marca 2012 r. w SP3 odbyło się spotkanie uczniów klas V i VI z przedstawicielami 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Związane ono było z realizacją przez naszą szkołę projektu 

"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń". Uczniowie mieli okazję dokładnie przyjrzeć się jak 

wygląda pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Ratownicy pokazali im, jak informować 

pogotowie o zaistniałym wypadku, a także jak oni przewożą pacjentów na noszach. Spotkanie 

przyczyniło się do rozszerzenia wiadomości młodych ludzi na temat udzielania pierwszej 

pomocy.  

 

Dzień Otwarty SP3 dla Dzieci i Rodziców 

7 marca 2012 r. w godzinach popołudniowych w naszej szkole zorganizowany został Dzień 

Otwarty dla Dzieci i Rodziców. Rozpoczął się od powitania i przedstawienia, przez panią 

dyrektor Anettę Martyniuk, bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły. Dzieci oraz ich 

opiekunowie przyglądali się pracy "Trójeczki". Mieli okazję, nie tylko obejrzeć bajkowe 

przedstawienie przygotowane przez uczniów klas I-III, ale również zobaczyć jak wyglądają 

zajęcia w poszczególnych klasopracowniach. Przykładowo, w czasie lekcji plastyki dzieci 

poznały zasady wykonywania origami, w pracowni przyrody przyglądały się symulacji 

wybuchu wulkanu, oglądały próbki pod mikroskopem oraz albumy z przeróżnymi gadami i 

owadami. W czasie zajęć polonistycznych maluchy odgadywały w jakie postacie z baśni i 

bajek wcielili się uczniowie naszej szkoły. Przeglądali także książki, albumy, podręczniki 

oraz zeszyty. Lekcja matematyki cieszyła się również ogromnym zainteresowaniem - dzieci 

uczestniczyły w grach i zabawach, wyklejały tangram oraz Jajko Kolumba. Sześciolatki miały 

również okazję obejrzeć klasopracownie przeznaczone dla najmłodszych uczniów. Tam 

rozwiązywały łamigłówki na nowoczesnej interaktywnej tablicy. Goście poznali również 

pracę biblioteki szkolnej wyposażonej w bogaty księgozbiór. Tam Baba-Jaga, Czerwony 

Kapturek, Kopciuszek i Wilk wprowadzili maluchy w magiczny świat bajek. Dzieci brały 

także udział w konkursach. Zainteresowaniem cieszyła się także świetlica szkolna, w której 

uczniowie, po zakończeniu lekcji spędzają czas, odrabiają zadania domowe i rozwijają swoje 

zainteresowania. Wędrując korytarzami szkolnymi goście podziwiali wystawę kukiełek i 

pacynek wykorzystywanych w przedstawieniu, liczne puchary, medale i trofea sportowe, a 

także kroniki szkoły. Goście obejrzeli też sale gimnastyczne, gdzie w czasie zajęć 

wychowania fizycznego uczniowie rozwijają zwoje talenty siatkarskie, koszykarskie i 
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piłkarskie. Dzieci z zaciekawieniem brały udział we wszystkich przygotowanych przez 

nauczycieli i uczniów zajęciach. Fotorelacja Krzysztofa Kaczmarka na stronach 

NadWisla24.pl >>> Kliknij Tu !  

 

Dni Otwarte w SP3 dla Przedszkolaków - zapraszamy ! 

SP3 zaprasza bardzo serdecznie Rodziców i ich pociechy na Dni Otwarte. Rozpoczną się one 

już w poniedziałek, 5 marca 2012 r. i potrwają do 21 marca br. Odbywać się będą między 

godziną 9.00 a 11.30. W tym czasie maluchy będą odwiedzać szkołę wspólnie z grupami 

przedszkolnymi. Wezmą udział w zajęciach z przyrody, matematyki, języka angielskiego, 

zintegrowanych, informatycznych, wychowania fizycznego, artystycznych, a także w 

spotkaniu z pedagogiem, odwiedzą świetlicę i bibliotekę. Spotkania będą się odbywać według 

następującego planu:  

 Poniedziałek, 5 marca - Przedszkole nr 13  
 Wtorek, 6 marca - Przedszkole nr 1  
 Środa, 7 marca - Przedszkole nr 4  
 Czwartek, 8 marca - Przedszkole nr 7  
 Piątek, 9 marca - Przedszkole nr 2  
 Poniedziałek, 12 marca - Przedszkole nr 5  
 Środa, 14 marca - Przedszkole nr 6  
 Środa, 21 marca - Przedszkole nr 3  

Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy natomiast w środę, 7 marca 2012 r. na godzinę 

16.30 na Dzień Otwarty dla Rodziców. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają 

nasze klasopracownie oraz w jaki sposób nasi uczniowie rozwijają swoje talenty. Dzieci 

natomiast będą mogły wziąć udział w zajęciach i już teraz poczuć się jak prawdziwi 

uczniowie.  

Pływacy SP3 w formie ! 

W dniach 24-25 lutego 2012 r. odbyły się Otwarte Zimowe Mistrzostwa Klubu Dębica. W 

zawodach uczestniczyło 25 klubów z całej Polski (250 zawodników). Bardzo dobrze 

zaprezentowali się zawodnicy UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg. Podopieczni trenerów Angeliki 

Michalik i Krzysztofa Dydo wywalczyli 7 medali: 3 złote i 4 srebrne. Na wyróżnienie 

zasługuje Jakub Karolkiewicz (uczeń klasy VI a), który wywalczył złoty medal na dystansie 

200 metrów stylem grzbietowym i IV miejsce na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. 

Trzeba dodać, że Jakub klasyfikowany był z zawodnikami starszymi od siebie (14-latkami). 

Pozostali zawodnicy UKS Delfin wywalczyli K. Madej (3 srebrne medale na dystansie 50, 

100, 200 metrów stylem grzbietowym), Zuzanna Janiec (złoto na 100 motylkowym, srebro na 

200 zmiennym), a Konrad Safin złoto na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. 

Gratulujemy.  

Gościliśmy "Śpiewograniec" ! 

W ostatni weekend lutego (24-26.II.2012 r.) gościliśmy organizatorów i uczestników XIX 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Śpiewograniec". Nasza szkoła już od wielu 

lat jest centrum logistycznym dla organizatorów. Tak było także w tym roku. Więcej na ten 

http://nadwisla24.pl/newspost/przedszkolaki-odwiedzily-tarnobrzeska-trojke-zdjecia/


temat na stronie organizatorów: Kliknij Tu !. Relacja fotograficzna i medialna z części 

koncertu galowego /Portal "NadWisla24.pl"/ - poniżej:  

Uczniowie z SP3 rywalizowali w Gimnazjum Nr 2 

Dzisiejsze (22 luty 2012 r.) "Echo Dnia" pisze m.in.: "Gimnazjum numer 2 w Tarnobrzegu od 

kilku lat organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne dla uczniów tarnobrzeskich szkół 

podstawowych. Odbywają się one pod hasłem "Poszukujemy talenty sportowe i artystyczne". 

Głównym celem tych imprez jest wyłonienie uczniów, którzy mogą doskonalić swoje 

umiejętności w sportowych klasach kształcenia kompleksowego, funkcjonujących w 

Gimnazjum nr 2."  

Cały artykuł: Kliknij Tutaj ! Dodatkowe informacje oraz fotogaleria także na stronie 

internetowej organizatorów: Gimnazjum Nr 2  

UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg wśród najlepszych ! 

W piątek, 17 lutego 2012 r. w tarnobrzeskiej "Fregacie" podsumowano plebiscyt 

zorganizowany przez redakcję "Tygodnika Nadwiślańskiego" na najlepszego trenera UKS, 

LKS, OKS oraz sportowców Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego w 2011 r. Pani mgr 

Angelika Michalik, nasz trener pływania i nauczyciel w-f, zajęła w nim III miejsce (w 

kategorii najlepszy trener), a uczeń SP3 Jakub Karolkiewicz zajął II miejsce (w kategorii 

najlepszy sportowiec). Warto dodać, iż I i III miejsce w kategorii sportowca zajęli zawodnicy 

- absolwenci SP3: Zuzanna Janiec (I) i Konrad Kadrow (III), natomiast najwyższą lokatę 

wśród trenerów zajął pan Krzysztof Dydo - wszyscy z UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg. 

Gratulujemy ! Szczegółowa fotorelacja z gali oraz zapis video na stronie serwisu 

Nadwisla24.pl Dodatkowe informacje także w serwisie Radia "Leliwa".  

 

"Tymek" nadal w czołówce badmintona ! 

Ostatnie zwycięstwo Tymoteusza Malika, zawodnika UKS "SP Trójka" Tarnobrzeg (11 luty 

2012 Suchedniów) to prestiżowa wygrana z Robertem Cybuskim z Miastka, który zajmuje I 

miejsce na liście klasyfikacyjnej Polskiego Związku Badmintona w kat. młodzików. 

Tarnobrzeżanin i zarazem uczeń szóstej klasy SP3 obecnie zajmuje miejsce II wśród 

singlistów, a w mikście z Natalią Róg (MKS Stal Nowa Dęba) zajmują miejsce III. 

Tymoteusz i Natalia są filarami wojewódzkiej badmintonowej kadry młodzików, która 

przygotowuje się do najważniejszych startów w tym sezonie tj.: Międzywojewódzkich 

Mistrzostw Młodzików i Turnieju Młodych Talentów "Mistrzostw Polski Młodzików - gry 

podwójne" w Medyce oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w Słupsku.  

 

Ferie zimowe w SP3 - Harmonogram 

Przedstawiamy harmonogram zajęć w SP3 podczas ferii zimowych 30.01 - 12.02.2012 r. (plik 

pdf) =>>>Kliknij Tu !  

II b i II d z Babciami i Dziadkami 

http://spiewograniec.pl/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120222/POWIAT0304/933631510
http://www.dwojka.tbg.net.pl/new/indeks-artykuow/37-wydarzenia/224-turniej-talentow
http://nadwislanski.pl/
http://nadwisla24.pl/newspost/czytelnicy-tygodnika-wybrali-najpopularniejszych-sportowcow-i-trenerow-fotoreportaz-oraz-video-hd/
http://www.leliwa.pl/news/show/najsympatyczniejsi_sportowcy_wybrani
http://www.sp3tar.republika.pl/ferie_sp3_tarnobrzeg.pdf


Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych klasy II b i II d zorganizowały w naszej szkole 

spotkanie z babciami i dziadkami, które odbyło się w piątek 27 stycznia 2012 r. (od godz. 

15.00). Rozesłane zaproszenia odniosły skutek, gdyż sala 61 "pękała w szwach". Dzieci wraz 

z wychowawcami, pp. mgr Renatą Michno i mgr Małgorzatą Bzdyrą przygotowały i 

zaprezentowały dwa odrębne przedstawienia słowno-muzyczne, sprytnie połączone w całość. 

Pierwsze nawiązywało do okresu świąteczno-noworocznego, a drugie do Święta Babci i 

Dziadka. Co ważne, czasem śpiewały nie tylko dzieci, ale cała sala. Ostatecznie, po blisko 

godzinnych występach dzieci przekazały swoim bliskim okolicznościowe laurki (wykonane 

samodzielnie) i zaprosiły gości na poczęstunek, w salach 58 i 64, który także cieszył się 

powodzeniem.  

Koncert charytatywny w SP3 

Wczoraj, 25 stycznia 2012 r. w naszej szkole odbył się koncert charytatywny. Zebrane 

pieniądze zostaną przeznaczone na zakup roślin. Impreza odbyła się w ramach projektu "Ruch 

zielenią naznaczony". Siedemdziesięcioro uczniów wystąpiło na szkolnej scenie. Śpiewali 

piosenki, mówili wiersze, a ich występy zostały nagrodzenie przez rodziców, dziadków, 

nauczycieli, Prezydenta Tarnobrzega, pana Norberta Mastalerza oraz Naczelnik Wydziały 

Edukacji, Kultury i Sportu panią Annę Czaplińską gromkimi brawami. Przygotowaniem 

koncertu zajęła się pani Renata Kaczorowska-Wartoń oraz pani Małgorzata Karbarz.  

 

BEZPIECZNE FERIE - ZASADY 

Ferie zimowe w woj. podkarpackim trwają od 30 stycznia do 12 lutego 2012 r. 
Zachęcamy Rodziców i dzieci do przypomnienia sobie i stosowania zasad bezpieczeństwa w 

tym okresie. Oto jedna z licznych propozycji na ten temat, którą można znaleźć w Internecie 

==>>> Kliknij Tu ! Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje dla organizatorów 

wypoczynku na Podkarpaciu znajdują się w Piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z 19 

stycznia 2012 r.  

"Ruch zielenią naznaczony" w SP3 - Start ! 

W naszej szkole 18 stycznia 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt 

zagospodarowania terenów zielonych. Wzięli w nim udział uczniowie Technikum 

Architektury i Krajobrazu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu, 

pracujący pod opieką pani Anny Sadrakuły. Konkurs został ogłoszony w ramach akcji, która 

nosi tytuł "Ruch zielenią naznaczony". Jako najatrakcyjniejsza wybrana została koncepcja 

opracowana przez Małgorzatę Durdę => Zobacz !. 

- W życiu każdego człowieka bardzo ważne są marzenia. Są one motorem działań, dają siłę 

sprawczą do realizacji takich zamierzeń, które innym wydają się nierealne, nieosiągalne 

wręcz niemożliwe - mówiła pani Dyrektor Anetta Martyniuk. - Tarnobrzeska Trójka ma takie 

marzenie, marzenie na które zasługuje cała społeczność naszej szkoły. Tym marzeniem jest 

stworzenie miejsca na terenach przyszkolnych, w którym uczniowie mogliby w bezpiecznych, 

przyjaznych, estetycznych, ukwieconych zapachem zieleni warunkach odpoczywać podczas 

przerw międzylekcyjnych.  

Uczniowie technikum przygotowali przepiękne projekty, które wzbudziły zachwyt nie tylko 

Dyrekcji i nauczycieli SP3, ale również uczniów z naszej szkoły. Te obejrzeć można było na 

prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panią Dyrektor.  

http://www.bezpiecznadroga.com.pl/ferie/bezpieczne-ferie.html
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=8574&idg=1&idp=8574
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=8574&idg=1&idp=8574
http://www.zsrtbg.republika.pl/
http://www.zsrtbg.republika.pl/projekty/slides/1.%20M.Durda.jpg


W uroczystości wręczenia nagród obok laureatów konkursu udział wzięli Prezydent 

Tarnobrzega, Norbert Mastalerz; Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu, 

Anna Czaplińska; Marek Szczytyński, Dyrektor ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu oraz Anna 

Sadrakuła. Dla wszystkich wyróżnionych oraz gości przygotowano okolicznościowy koncert 

promujący ideę stworzenia przy SP3 zielonego "wybiegu". Zaśpiewali i zatańczli w nim 

uczniowie "Trójki" w iście "zimowej" scenerii - byli to przedstawiciele klas II c i I b oraz IV a 

i IV b, pod kierunkiem Renaty Kaczorowskiej-Wartoń, Bożeny Pandury oraz 

Wychowawców. Całość uroczystości prowadziła Dyrektor SP3, konferansjerka podczas 

koncertu p. Sabina Olszewska, przygotowanie scenografii: Małgorzata Karbarz. Warto dodać, 

iż już 25 stycznia o godzinie 17.30 w sali 61 odbędzie się koncert, w czasie którego będą 

zbierane fundusze na zakup sadzonek. Dodatkowe informacje także na stronie Radia "Leliwa"  

Dzień Patrona Szkoły w SP3 

W naszej szkole, jak co roku, odbył się 17 stycznia 2012 r. konkurs z okazji obchodów Dnia 

Patrona - Alfreda Freyera. Biblioteka szkolna wspólnie z panią Alicją Chomką, nauczycielką 

języka polskiego przygotowały "Turniej Wiedzy o Patronie" oraz konkurs plastyczny na 

najładniejszy plakat dotyczący tematyki sportowej oraz Alfreda Freyera. W zmaganiach 

udział wzięli uczniowie klas V i VI z naszej szkoły. Uczniowie z klasy VI c natomiast 

recytowali wiersze poświęcone A. Freyerowi.  

 

Tymoteusz Malik niepokonany? 

Sezon 2011/2012 w rozgrywkach badmintonowej kategorii młodzików jest "teatrem jednego 

aktora". Od 10 września 2011 r. do chwili obecnej, prawie wszystkie turnieje młodzików, w 

których brali udział zawodnicy UKS "SP Trójka" Tarnobrzeg, kończyły się zwycięstwem 

Tymoteusza Malika (l.12). Ostatnimi sukcesami są dwa pierwsze miejsca: w singlu i mikście, 

w parze z Natalią Róg z MKS Stal Nowa Dęba, wywalczone w turnieju klasyfikacyjnym w 

Ropczycach (14.01.2012). To już trzeci z rzędu turniej, z którego Tymoteusz wrócił z 

kompletem zwycięstw. Gratulujemy!  

Nasi wśród wolontariuszy WOŚP ! 

Już po raz 20. także w Tarnobrzegu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym 

razem udało się zebrać ponad 80 tysięcy złotych. Wszystko to za sprawą hojności 

tarnobrzeżan oraz ogromnego zaangażowania 180 wolontariuszy. Wśród nich znaleźli się 

również uczniowie naszej szkoły. Maja Domańska i Jędrzej Kurzępa z klasy VIa od samego 

ranka dzielnie zbierali pieniądze do puszek. - Przez wiele lat pomagałem mojemu bratu. W 

tym roku po raz pierwszy sam mogłem zbierać pieniądze. Na pewno w kolejnym Finale 

również wezmę udział - mówi Jędrek. Warto uzupełnić, iż wczorajszy koncert finałowy 

tarnobrzeskiej Orkiestry współprowadziła także p. Sabina Olszewska, polonistka i 

bibliotekarka w SP3. Więcej szczegółów na stronach tarnobrzeskiego sztabu WOŚP =>>> 

Kliknij w serduszko !  

 

Trzecie miejsce za wystrój szkoły dla SP3 ! 

http://www.leliwa.pl/news/show/ruch_zielenia_w_tarnobrzeskiej_trojce
http://wosp.vel.pl/


"W Tarnobrzegu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny placówek 

użyteczności publicznej, posesji prywatnych oraz witryn sklepowych. Pierwsze miejsce w 

kategorii placówek użyteczności publicznej zdobyła Szkoła Podstawowa numer 10, drugie 

przedszkole numer 2, zaś trzecie Szkoła Podstawowa numer 3" - podało Radio "Leliwa". 

Więcej na ten temat ->>> Kliknij Tu ! oraz na stronie UM Tarnobrzeg =>>>Kliknij Tu !  

"Góra grosza" z SP3... 

Zakończyła się akcja zbierania drobnych monet "Góra Grosza", która w naszej szkole trwała 

od 28 listopada - 2 grudnia 2011 r . Przez cały tydzień uczennice z klas VI chodziły ze 

skarbonką, do której wszyscy chętni wrzucali drobne pieniążki od 1 gr do 5 zł. Największą 

ilość monet przyniosła uczennica klasy VI d - Katarzyna Jaworska i uczniowie klasy VI a. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności naszych uczniów zebraliśmy 9308 monet o 

łącznej kwocie 337 zł 37 gr. Pieniądze te zostaną przeznaczone dla najbardziej 

potrzebujących domów dziecka. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję. Organizator 

akcji w SP3: Beata Petrykowska.  

 

Fotogaleria najsympatycznejszych z klasy I "c" 

Najsympatyczniejsze pierwszaki 2011 roku w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim ->>> 

Fotogaleria dziennika "Echo Dnia", autor: Grzegorz Lipiec. Więcej: Kliknij Tu !  

Szkolne kolędowanie od 21 grudnia... 

Już 21 grudnia 2011 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy kolędowanie. W magiczny nastrój 

Świąt Bożego Narodzenia wprowadziło nas przedstawienie przygotowane przez p. mgr Ewę 

Skibę-Krystek oraz klasę V "d". Uczniowie oprócz występu zaangażowali wszystkich do 

wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Dziś, 22 grudnia swoje świąteczne Jasełka 

zaprezentowały klasy I-III (o godz. 9.20) oraz klasy IV-VI (o godz. 11.10).  

 

16 medali UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg ! 

Podopieczni trenerów Angeliki Michalik i Krzysztofa Dydo znaleźli się w czołówce 

Zimowych Otwartych Mistrzostw Okręgu Świętokrzyskiego, zdobywając 16 medali. Więcej 

na stronie UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg - Kliknij Tu ! oraz UM Tarnobrzeg - Kliknij Tu !  

Licytacja laleczek - wtorek, godz. 17.30, sala 61 

We wtorek 20 grudnia 2011 r. tuż po spotkaniach wywiadowczych z Rodzicami odbędzie się 

licytacja lalek. W ramach akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA chętni uczniowie SP3 z 

pomocą rodziców, dziadków i opiekunów przygotowywali charytatywną laleczkę według 

szablonu UNICEF. Laleczka ta nie jest zwykła szmacianą lalką lecz jest symbolem pomocy, 

jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka ma swoje 

imię, kraj z którego pochodzi, jakieś hobby- wszystkie te cechy nadały im same dzieci. Jak 

Państwo zobaczą są to małe dzieła sztuki i każdy projekt jest inny. Każdy będzie mógł 

wybrać sobie laleczkę, zaopiekować się nią a jednocześnie uratować życie biednemu dziecku 

z Sierra Leone przekazując na ten cel wylicytowaną kwotę minimum 10 zł. Zapraszam na 

http://www.leliwa.pl/news/show/rozstrzygnieto_konkurs_na_najpiekniejszy_wystroj_swiateczny
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=3106&tyt_nagl=2012-01-06&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20111222&Category=GALERIA13&Artno=964159649&Ref=PH
http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=3071&tyt_nagl=2011-12-20&nazwa=r%F3%BFne&id_kat=4


licytacje! Koordynator projektu - mgr Monika Niezabitowska.  

 

Klasa I "c" SP3 najsympatyczniejsza w powiecie! 

"W powiecie niżańskim wygrała klasa I A z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, w 

powiecie stalowowolskim klasa I A ze Szkoły Podstawowej numer 12 w Stalowej Woli, a w 

powiecie tarnobrzeskim klasa I C z tarnobrzeskiej "Trójki". W piątek o godzinie 24 

zakończyło się głosowanie w akcji "Pierwszaki 2011". Zwycięzcy w każdym z powiatów 

pojadą na jednodniową wycieczkę do JuraParku w Bałtowie! " - podaje dzisiejsze (19 grudnia 

2011 r.) "Echo Dnia". Więcej: Kliknij Tu !  

"Trójka" trzecia w wyścigu! 

12 grudnia 2011 r., jak co roku tarnobrzeskie "podstawówki" zebrały się na hali OSiR w 

Tarnobrzegu, aby rywalizować w mikołajowych konkurencjach sportowych. Ostatecznie, 

reprezentacja SP3 (opiekun mgr Anna Wolan) zajęła III miejsce. Szczegółowa relacja 

fotograficzna w serwisie Nadwisla24.pl =>>> Kliknij Tu ! oraz w relacji poniżej:  

 

Informacje na ten temat także na stronach tarnobrzeskiego OSiR oraz w relacji Radia 

"Leliwa".  

Benita Barnaś o Lasowiakach... 

Nasza uczennica, Benita Barnaś z klasy 6 "d" zajęła III miejsce w konkursie 

interdyscyplinarnym "Jeden dzień z życia Lasowiaka", którego organizatorem było 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI działające przy tarnobrzeskiej "czwórce". Jego 

rozstrzygnięcie odbyło się w piątek, 9 grudnia 2011 r. Warto dodać, iż w konkursie udział 

wzięli uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i 

powiatu tarnobrzeskiego, a na konkurs nadesłano 79 prac. Nasza uczennica przygotowała 

pracę pod czujnym okiem mgr Sebastiana Burghardta, nauczyciela historii SP3. Więcej na ten 

temat na stronach UM Tarnobrzeg.  

Akcja "I ty możesz zostać świętym Mikołajem" 

W dniach od 18 listopada do 5 grudnia 2011 r. została zorganizowana w naszej szkole zbiórka 

używanych zabawek. Dzieci z klas I-III oddały swoje już niepotrzebne pluszaki, książeczki, 

przybory szkolne i sprzęt sportowy w prezencie dla wychowanków Domu Dziecka w 

Skopaniu. Swoją odpowiedzialną postawą sprawiły obdarowanym wiele radości. 6 grudnia 

kilka dużych worków i pudełek z zabawkami oraz ogromny pluszowy słoń zostało 

przekazanych na ręce Pana Dyrektora placówki Damiana Szwagierczaka w mikołajkowym 

podarunku od naszych uczniów. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę naszych 

milusińskich, ich rodziców i wychowawców, którzy kierując się potrzebą serca z wielkim 

zaangażowaniem włączyli się w akcję - organizator akcji w SP3: Beata Petrykowska.  

 

Kolejny sukces tegorocznej absolwentki! 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111218/PIERWSZAKI200901/707515469
http://nadwisla24.pl/newspost/dzieci-z-tarnobrzeskich-podstawowek-walczyly-o-swiateczne-trofea-fotoreportaz-oraz-video-hd/
http://osir.tarnobrzeg.pl/
http://www.leliwa.pl/content/tarnobrzeg-bieg-do-%C5%9Bwi%C4%99tego-miko%C5%82aja
http://www.leliwa.pl/content/tarnobrzeg-bieg-do-%C5%9Bwi%C4%99tego-miko%C5%82aja
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=3053&tyt_nagl=2011-12-12&nazwa=r%F3%BFne&id_kat=4


"Karolina Pęk 13-letnia zawodniczka IKS Tarnobrzeg niedawna zdobywczyni 

Indywidualnego Pucharu Polski i Drużynowego Pucharu Polski 2011 w Tenisie Stołowym 

zawodników z rożną niesprawnością ruchową, odniosła kolejny znaczący sukces i to w 

rywalizacji ze sprawnymi zawodniczkami, wygrała II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 

Kadetów w Dukli." - czytamy na stronach IKS Tarnobrzeg. Więcej Kliknij Tu !  

Debata: "Polak - to brzmi dumnie" 

Uczniowie klas IV-VI z naszej szkoły uczestniczyli 7 grudnia 2011 r. w debacie na temat 

"Polak - to brzmi dumnie" poświęconej patriotyzmowi. Spotkanie odbyło się w ramach 

udziału w konkursie "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń". Na wstępie uczniowie obejrzeli 

prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczyciela historii SP3, mgr. Sebastiana 

Burghardta. Dzięki niej dowiedzieli się i przypomnieli, co oznacza słowo patriotyzm i jakie są 

jego rodzaje. W czasie debaty uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupie; jedna z nich 

próbowała udowodnić, że są dumni z tego, iż są Polakami, a druga - argumentowała 

przeciwnie. Uczniowie odpowiadali na pytania: Czy jesteśmy tolerancyjni w stosunku do 

siebie i innych? Czy wyjeżdżając z Polski kultywujemy nasze narodowe tradycje? Czy 

jesteśmy patriotami? Debata została przygotowana przez pp. mgr Joannę Lipińską i mgr 

Katarzynę Chmiel, nauczycielki języka polskiego oraz mgr Małgorzatę Roguz, pełniącą 

funkcję pedagoga szkolnego. Gościem honorowym debaty, był Poseł na Sejm RP, Mirosław 

Pluta, który z rąk przewodniczącej szkolnej ORU, Korneli Glicy otrzymał zaświadczenie o 

tym, że jest przyjacielem naszej szkoły.  

 

Tymoteusz Malik drugi na liście klasyfikacyjnej! 

Podczas rozegranego w Warszawie VIII Festiwalu Badmintona dwie pary z Podkarpacia 

sięgnęły po złote medale w międzynarodowym turnieju badmintona. Pierwsza z nich, w 

składzie Tymoteusz Malik z UKS SP Trójka Tarnobrzeg i Izabela Jajko (UKS Orliki Ropica 

Polska) była bezkonkurencyjna w kategorii młodzików. Do złota w mikście Tymek i Iza 

dołożyli jeszcze brązowe medale w rywalizacji gier pojedynczych. Wojciech Buczyński 

(UKS Sokół Ropczyce) zdobył m.in. brązowy medal w deblu, gdzie towarzyszył mu 

Wojciech Kurzyński z Tarnobrzega. Ostatnim dobrym miejscem naszych reprezentantów było 

IV miejsce Wojtka Kurzyńskiego w singlu juniorów. W sumie rozegrano ponad 700 

pojedynków, w których uczestniczyło ok. 300 zawodników z całej Polski i z zagranicy. 

Triumf Tymoteusza w stolicy, to już trzecia wielka wygrana w tym sezonie, po zdobyciu 

Pucharu Podkarpacia i Pucharu Gór Świętokrzyskich. Dlatego nie przypadkowo ten młody 

tarnobrzeski sportowiec zajmuje drugie miejsce na Liście Klasyfikacyjnej Młodzików 

Polskiego Związku Badmintona.  

Zawody Mikołajkowe w wodzie na wesoło 

"Echo Dnia" z 6 grudnia 2011 r.: "We wtorek tarnobrzeska pływalnia Ośrodka Sportu i 

Rekreacji była miejscem, gdzie rozegrano I Zawody Mikołajkowe w pływaniu. Turniej 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Swoje reprezentacje wystawiły wszystkie szkoły 

podstawowe oraz gimnazjalne z Tarnobrzega.". Więcej na ten temat ->>>> Kliknij Tutaj !  

Wyślij SMS na Pierwszaki z SP3... Konkurs! 

http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111206/POWIAT0304/485623834


"Echo Dnia" z 1 grudnia 2011 r.: "Wybieramy trzy najsympatyczniejsze klasy pierwsze w 

Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. Mamy dwa sposoby głosowania, które w końcowym 

wyniku głosowania w powiecie ważą po połowie.". Więcej na temat zasad, regulamin 

konkursu oraz szczegółowe fotografie naszych Pierwszaków ->>>> Kliknij Tutaj !  

Dzień Pluszowego Misia w SP3 x 3 ! 

Już po raz trzeci w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej 

okazji uczniowie wszystkich klas przynieśli ze sobą w piątek, 25 listopada 2011 r. swoje 

ulubione pluszowe przytulanki. Maluchy z klas I-III wzięły udział w konkursie plastycznym 

przygotowanym przez bibliotekę szkolną. Nagrodzone zostały wykonane różnymi technikami 

prace, na których znajdował się miś. Ponadto uczniowie pozowali wspólnie ze swoimi 

pluszowymi przyjaciółmi do pamiątkowego zdjęcia.  

 

 

Pasowanie na pierwszoklasistę i pływaka SP3 

W czwartek, 24 listopada 2011 r. na basenie OSIR Wisła Tarnobrzeg ponad 80 pierwszaków 

SP3 wstąpiło w szeregi prawowitych uczniów. Wszystko to za sprawą pasowania na ucznia, 

pływaka i sportowca. Maluchy nie tylko złożyły uroczyste ślubowanie, ale również ci, którzy 

uczęszczają do klas sportowych przepłynęły całą długość basenu, za co zostały, przez 

rodziców siedzących na trybunach, nagrodzeni gromkimi brawami. W uroczystości udział 

wzięli zaproszeni goście. Wśród nich znalazła się pani Anna Czaplińska, naczelnik Wydziału 

Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, Adam Strumiński, 

dyrektor OSiR oraz Andrzej Rupala, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole oraz 

reprezentant Polski weteranów w lekkoatletyce.  

 
Artykuł i fotorelacja z uroczystości także na stronach "Echa Dnia" Kliknij Tutaj ! oraz Kliknij 

Tu !  

Tymoteusz Malik najlepszy wśród młodzików! 

Doskonałą formą i umiejętnościami wykazał się Tymoteusz Malik z UKS "SP Trójka" 

Tarnobrzeg, który w minioną niedzielę (20 listopada 2011 r.) wywalczył dwa pierwsze 

miejsca w Krajowym Turnieju Młodzików w Badmintonie. Podczas zawodów rozgrywanych 

tym razem w Ropczycach młody tarnobrzeżanin triumfował w grze mieszanej i grze 

pojedynczej. Partnerką u boku popularnego "Tymka" w mikście, była Natalia Róg z MKS 

Stal Nowa Dęba. Bardzo dobrym wynikiem osiągniętym na tych zawodach, ale w kategorii 

Juniorów może pochwalić się również kolega klubowy "Tymka", Wojciech Kurzyński. W 

grze pojedynczej, po niesamowitej walce, Wojtek zajął miejsce III, a chwilę później, w grze 

podwójnej z Bartoszem Curzytkiem (UKS Sokół Ropczyce) wywalczył miejsce II. Poniżej 

fragment gry singlowej Wojtka z Rafałem Gurgą ze Straszęcina:  

Kolejny sukces Karoliny Pęk i IKS Tarnobrzeg! 

Nasza tegoroczna absolwentka 19 listopada 2011 r. dołożyła do swojej kolekcji nowe 

trofeum. Jest nim Drużynowy Puchar Polski 2011 w Tenisie Stołowym (razem z zespołem 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111201/POWIAT0304/178935311
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111125/POWIAT0304/973714495
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20111124&Category=GALERIA13&Artno=955989031&Ref=PH
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20111124&Category=GALERIA13&Artno=955989031&Ref=PH


IKS Tarnobrzeg) oraz Indywidualny Puchar Polski w kategorii "Open kobiet". 

Szczegółowe informacje i zdjęcia na stronie IKS Tarnobrzeg - Kliknij Tu!  

"Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" akcja w SP3 

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń". W jego ramach 

dla uczniów organizowane są różne przedsięwzięcia. Jednym z nich była debata uczniowska 

klas I-III na temat "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel". Odbyła się ona w czwartek, 

17 listopada 2011 r. Dyskusję poprzedziła prezentacja multimedialna, przygotowana przez 

Jolantę Rawską, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. W pokazie znalazły się informacje 

dotyczące historii Polski, symboli narodowych, prawa obywateli. Dzieci poznały też osoby, 

który czuwają nad respektowaniem praw najmłodszych mieszkańców naszego kraju. W 

spotkaniu uczestniczył Stanisław Uziel, kawaler "Orderu Uśmiechu" i jednocześnie miejski 

radny.  

 
Informacje na ten temat także na stronie Radia "Leliwa"  

Awans szkolnych szachistów do wojewódzkiego turnieju! 

W dniu 15 listopada 2011 r. uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem mgr Marcina Sobowca, 

uczestniczyli w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w konkurencji "Szachy 

drużynowe". Zajęcie II miejsca dało im awans do kolejnego etapu rozgrywek. Naszą szkołę 

reprezentowali: Maciej Gudz, Mikołaj Juda, Mateusz i Kamila Warchoł. Gratulujemy!  

Lekcja ping-ponga z Mistrzyniami! 

Dziś, 9 listopada 2011 roku społeczność szkolna SP3 spotkała się z inicjatywy Prezydenta 

Miasta Tarnobrzega z trenerami i kilkoma zawodniczkami KTS Zamek OWG Tarnobrzeg. 

Gdy Dyrektor szkoły mgr Anetta Martyniuk przywitała gość, trener Zbigniew Nęcek zdradził 

jeden z celów pobytu w szkole, tj. rozpoczęcia z nowym rokiem rekrutacji kilku młodych 

przyszłych, zawodniczek i objęcia ich opieką klubu. O tym, że tarnobrzeski ping-pong jako 

dyscyplina sportowa prowadzi do sukcesów europejskich i światowych przypomniał 

następnie Prezydent Miasta Norbert Mastalerz. Następnie, pod kierunkiem Kingi Stefańskiej 

(absolwentki SP3) odbył się pokaz gry Liu Li i Xu Jie. Jednak największy uczniowski aplauz 

wywołała "konfrontacja" przy stole Dyrektor SP3 i Prezydenta (solo, a potem wzmocnionych 

w deblu prze Li i Jie). Na koniec większość uczestników spotkania miała szansę "wymienić" 

kilka piłeczek z naszymi Mistrzyniami. Dziękujemy za wizytę! Niebawem załączona zostanie 

fotorelacja ze spotkania... a my już dziś zapraszamy w imieniu KTS Zamek OWG Tarnobrzeg 

na najbliższe mecze.  

Dodatkowe informacje i zdjęcie w serwisie UM Tarnobrzeg oraz MTV Tarnobrzeg  

II Podkarpacka Liga Dzieci w pływaniu za nami 

5 listopada 2011 roku na pływalni OSiR w Tarnobrzegu odbyła się II edycja Podkarpackiej 

Ligi Dzieci w pływaniu. Spośród zawodników Delfina najlepiej zaprezentował się Adrian 

Mazur, który zwyciężył na dystansie 100m stylem klasycznym. Więcej informacji oraz 

zdjęcia znajdziesz na stronach UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg. Fotoreportaż z imprezy tak w 

serwisie NadWisla24.pl - Kliknij Tu !  

http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://www.leliwa.pl/content/tarnobrzeg%E2%80%9Ebezpieczna-szko%C5%82-bezpieczny-ucze%C5%84%E2%80%9D
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2962&tyt_nagl=2011-11-09&nazwa=r%F3%BFne&id_kat=4
http://tv.tarnobrzeg.pl/2011/11/lekcja-z-tenisistkami/
http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://nadwisla24.pl/newspost/mlodzi-plywacy-rywalizowali-w-podkarpackiej-lidze-plywackiej-dzieci-fotoreportaz/


Postacie z bajek w SP3... 

W naszej szkole w miniony piatek, 4 listopada 2011 r. obchodziliśmy "Dzień postaci z bajek". 

Z tej okazji uczniowie przebrali się za bohaterów z ulubionych książek. Nie zabrakło zatem 

Kopciuszka, Spidermana, Śpiącej Królewny, Alibaby i jego rozbójników czy Czerwonego 

Kapturka. Każda z klas ponadto przygotowała krótkie przedstawienie wybranej bajki. A te 

najlepsze zostały nagrodzenie słodkim upominkiem. Impreza już na stałe wpisała się w 

kalendarz naszej szkoły, a z roku na rok nasi uczniowie coraz chętniej biorą w niej czynny 

udział.  

 
Więcej zdjęć z tej imprezy na stronach Tygodnika Sztafeta.  

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla SP3! 

W piątek (4 listopada 2011 r.) p. Dyrektor SP3 mgr Anetta Martyniuk oraz Szkolny 

Koordynator Projektu, mgr Jadwiga Skotnicka odbiorą w Warszawie Krajowy Certyfikat 

Szkoły Promującej Zdrowie. W zaproszeniu na uroczystość, która odbędzie się w gmachu 

MEN czytamy m.in.: "Posiadaniem Krajowego Certyfikatu może poszczycić się bardzo 

niewiele szkół, dlatego też przekazujemy tę informację również do organów prowadzących i 

przedstawicieli nadzoru pedagogicznego. Przyznany Certyfikat jest potwierdzeniem, że 

szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Gratulujemy całej 

społeczności szkolnej i serdecznie zapraszamy Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego 

Koordynatora ds. Promocji Zdrowia na uroczyste wręczenie Certyfikatu, [...]. Życzymy 

dalszych sukcesów w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie oraz zapraszamy do współpracy 

z Zespołem ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. [...] Pozdrawiam, Bożena Jodczyk Zespół 

ds. Promocji Zdrowia w Szkole"  

 

Nasza tegoroczna absolwentka Wicemistrzynią Europy ! 

Nasza tegoroczna absolwentka (kl. 6d) i zawodniczka IKS Tarnobrzeg, Karolina Pęk zdobyła 

w Splicie w Chorwacji na Mistrzostwach Europy w Tenisie Stołowym tytuł Wicemistrzyni 

Europy w drużynie w klasie 9-10 wraz Małgorzatą Jankowską-Grzelak. Tym samym 

powiększyła punktację w zmaganiach o uczestnictwo w Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 

2012. Gratulacje!  

 
Więcej informacji i zdjęć na stronach IKS Tarnobrzeg.  

Zawodnicy UKS Trójka Tarnobrzeg na topie 

Zawodnicy UKS "SP Trójka" Tarnobrzeg, Wojciech Kurzyński i Szymon Malik wywalczyli 

trzy pierwsze i jedno trzecie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Badmintona w 

duńskim mieście Fredericia. Rywalizacja na kortach trwała przez trzy dni od 21 do 23 

października 2011 r. Prawie 900 badmintonistów z Danii, Niemiec, Czech, Słowacji i Polski, 

w wieku 9 -19 lat, na kilkunastu halach rozegrało ok. 3500 pojedynków. Gratulujemy !  

 

Uczniowski doping dla KKS Siarka Jezioro Tarnobrzeg... 

http://sztafeta.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4440:dzie-postaci-z-bajek&catid=91:fotoreportae&Itemid=320
http://www.ikstarnobrzeg.pl/


Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu dopingowali w sobotnim meczu ze 

Śląskiem Wrocław koszykarzy Siarki Jezioro Tarnobrzeg. Doping pomógł, bowiem 

gospodarze wygrali 77:76. Więcej na stronie "Echa Dnia" - Kliknij Tu!  

KKS Siarka Jezioro Tarnobrzeg razem z Prezydentem 

Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz gościł w naszej szkole wraz z koszykarzami 

KKS Siarka Jezioro Tarnobrzeg: Wojciechem Baryczem (kapitan zespołu), Wendell'em 

Millerem i Johanathon'em Tillerem. W ten sposób w poniedziałek 17 października 2011 r. 

wraz z Dyrektorem Klubu p. Bogusławem Jarkiem (absolwentem SP3) i Dyrektorem SP3 p. 

Anettą Martyniuk rozpoczęli sezon "odwiedzin" koszykarzy KKS i promocji koszykówki w 

tarnobrzeskich szkołach. Informacje na ten temat znajdziemy także na stronach: UM 

Tarnobrzeg, lokalnych serwisach internetowych (m.in. Tarnobrzeg.info; MTVTarnobrzeg; 

TwojRegion24.pl), a pamiątkowe fotografie najlepszej jakości w serwisie NadWisla24.pl  

Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Trener Angelika Michalik z Nagrodą Prezydenta Miasta 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele naszej szkoły wyróżnieni zostali różnymi 

nagrodami. W tym roku Nagrodę Prezydenta Miasta Tarnobrzega otrzymała mgr Angelika 

Michalik, nauczyciel i trener pływania w SP3. A. Michalik jestem nauczycielem 

dyplomowanym z 14-letnim stażem pracy. Jako trener pływania pracuje na basenie 

prowadząc grupy treningowe klas 4-6, a jej dotychczasowe zaangażowanie zaowocowało 

wieloma sukcesami podopiecznych (m.in. Jakub Karolkiewicz to wielokrotny mistrz i 

wicemistrz okręgu podkarpackiego w pływaniu, reprezentant kadry województwa 

podkarpackiego, który otrzymał stypendium sportowe od Prezydenta Miasta Tarnobrzega), a 

wielu zawodników (teraz absolwentów) to finaliści Mistrzostw Polski. Więcej informacji z 

miejskich uroczystości na stronie UM Tarnobrzeg  

Zdjęcia ze szkolnych uroczystości na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Tymoteusz Malik z Pucharem Gór Świętokrzyskich! 

Tymoteusz Malik (kl. 6 a), drugi z listy klasyfikacyjnej Polskiego Związku Badmintona w 

kategorii młodzików, zdobył "Puchar Gór Świętokrzyskich", czyli I miejsce w Krajowym 

Turnieju Młodzików w badmintonie. Zawody z międzynarodową obsadą rozgrywane były w 

Zagnańsku ("rodzinnej" miejscowości Dębu "Bartek") i w Suchedniowie. W drodze na 

najwyższy stopień podium Tymek pokonał kolegów z Zamościa i Warszawy w stosunku 2 : 0, 

następnie Dmytro Kowalova z Ukrainy 2 : 0, w półfinale Adama Szolca z Zalesia Górnego 2 : 

1, a w finale Konrada Płocha z Widełki (Nr. 3 PZBad) 2 : 0. Zwycięstwo reprezentanta UKS 

SP Trójka Tarnobrzeg jest naturalnym następstwem wcześniejszych sukcesów w młodszej 

kategorii wiekowej, gdzie wygrywał dwukrotnie i ubiegłorocznym zwycięstwie w grze 

podwójnej.  

 

Orlik'2012 przy SP3 w Tarnobrzegu oficjalnie otwarty! 

Dziś, 5 października 2011 r. Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz oraz Dyrektor 

SP3 Anetta Martyniuk wraz z Wiceministrem Skarbu Zdzisławem Gawlikiem i 

Wicemarszałkiem woj. podkarpackiego Zygmuntem Cholewińskim, w obecności 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111024/POWIAT0304/673755314
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http://nadwisla24.pl/newspost/lekcje-basketu-z-koszykarzami-siarki/
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http://www.sp3.tbg.net.pl/2011-2012/DzieNauczyciela/index.html


parlamentarzystów i licznie zgromadzonych gości oraz przedstawicieli szkolnej społeczności, 

dokonali uroczystego otwarcia kompleksu sportowego "Orlik'2012" przy naszej szkole. W 

trakcie części oficjalnej m.in. uczennice SP3 wręczyły Wiceministrowi Skarbu i 

Prezydentowi Miasta Tarnobrzega tytuły "Przyjaciela Szkoły", a następnie otwarcie boisk 

"przypieczętowane" zostało strzałami piłkarskimi VIP-ów na bramkę. Całość uroczystości 

zakończył popis taneczny dwóch grup szkolnych, pokaz karate, występ cherleeder'ek i mecz 

piłkarski pomiędzy zawodnikami KS "Siarka" Tarnobrzeg, a chłopcami z SP3. Poczytaj i 

zobacz relacje prasowe:  

 Radio "Leliwa"  
 Echo Dnia  
 Miejska Telewizja Tarnobrzeg  

Informacje i fotografie z uroczystości znajdziemy także na oficjalnych stronach Urzędu 

Miasta Tarnobrzega - Kliknij Tu !  

Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

XXXIII Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera za nami 

 

Więcej na ten temat: NadWisla24.pl  

Dziewczęta z SP3 na VII Tarnobrzeskim Forum Kobiet 

"Od młodości do dojrzałości" - pod takim hasłem Regionalne Centrum Promocji i Informacji 

dla Kobiet w Tarnobrzegu zorganizowało 28 września 2011 r. Forum Kobiet. Forum 

urozmaiciły pokazy mody dziecięcej i dla Pań. Kolekcję ubrań dla najmłodszych firmy 

"Emma" zaprezentowały przedszkolaki z Przedszkola nr 6 oraz młodzież ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu (dziewczęta z klas Vd, VI c, VI d).  

Więcej na ten temat: Kliknij Tu ! oraz Kliknij także Tu !  

Przedstawiciele SP3 na tarnobrzeskiej prezydenckiej fali... 

"Tarnobrzeg na prezydenckiej fali", pod takim hasłem w mieście zorganizowano w piątek 

szereg imprez i wydarzeń mających na celu przybliżenie społeczeństwu idei Unii Europejskiej 

jak i przypomnienie faktu sprawowania przez nasz kraj Prezydencji w Unii Europejskiej. 23 

września 2011 r. po godzinie 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Tarnobrzegu uczennice z naszej szkoły: Paulina Strużyk, Benita Barnaś , Katarzyna Korona z 

opiekunem p. Moniką Niezabitowską oraz z przedstawicielami innych szkół podstawowych z 

naszego miasta po wysłuchaniu i oglądnięciu prezentacji dotyczącej wiadomości o Unii 

Europejskiej wzięły udział w konkursie wiedzy na temat Unii. Uczennice naszej szkoły 

dzielnie odpowiadały znając odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Liderem całego 

konkursu została Katarzyna Korona uczennica klasy VI "c", zdobywając dodatkowe nagrody.  

Szóstoklasistka, Maja Domańska czwarta na regatach! 

W dniach 17-18 wrzesień 2011 r. odbyły się XII Regaty o Puchar Prezydenta Miasta 

Krakowa. Wśród 90 zawodników z klubów z całej Polski znalazła się także reprezentacja 

Tarnobrzega. Zawodnicy z Jacht Klubu Kotwica wypadli w regatach bardzo dobrze. Siedmiu 

http://www.leliwa.pl/content/tarnobrzeg-kolejny-orlik
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111005/POWIAT0304/710810277
http://www.youtube.com/watch?v=fYq8Mrce0N8&feature=player_embedded#!
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2862&tyt_nagl=2011-10-06&nazwa=r%F3%BFne&id_kat=4
http://www.sp3.tbg.net.pl/2011-2012/rUroczysteOtwarcieOrlika/index.html
http://nadwisla24.pl/newspost/xxxiii-bieg-nadwislanski-im-alfreda-freyera-fotoreportaz-oraz-video-hd/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110928/POWIAT0304/854040251
http://tv.tarnobrzeg.pl/2011/09/viii-tarnobrzeskie-forum-kobiet/
http://www.kotwica.tarnobrzeg.info/


zawodników tarnobrzeskiego klubu rywalizowało w grupach UKS i B w kategorii dziewcząt i 

chłopców. Spośród nich, najlepiej spisała się Maja Domańska (klasa 6 A, SP3) która zajęła 4-

miejsce w grupie B. Gratulujemy ! Więcej na ten temat: Kliknij Tu !  

UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg wygrywał w Mielcu 

W dniu 24 września 2011 r. na pływalni w Mielcu odbyły się zawody pływackie z cyklu 

"Otwarte Mistrzostwa Mielca w pływackich sprintach". Na początek sezonu nieźle 

zaprezentowali się zawodnicy UKS Delfin Tarnobrzeg. Podopieczni Angeliki Michalik i 

Krzysztofa Dydo zajmowali czołowe lokaty na poszczególnych dystansach. W klasyfikacji 

generalnej ( suma 4 startów) najlepiej wypadli: Jakub Karolkiewicz z klasy VI "a" zajmując I 

miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz Kinga Madej w kategorii open zajmując III 

miejsce. Otrzymali piękne statuetki i dyplomy. Klub reprezentowali oprócz w/w zawodników 

(absolwenci naszej szkoły): Filip Wiatrowski, Konrad Safin, Hubert Safin, Grzegorz 

Walczyk, Maciej Koczułap, Klaudia Bodzioch, Konrad Kadrow, Bartek Krzemyk, Konrad 

Kadrow oraz gościnnie wystartował były zawodnik Delfina i także absolwent naszej szkoły, a 

obecnie student reprezentujący AZS AWF Biała Podlaska, Kamil Zieliński. Więcej na ten 

temat: Kliknij Tu !  

SP3 szkołą proekologiczną! 

22 września 2011 roku w Krakowie odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Programu 

Szkoły dla Ekorozwoju. Kapituła Programu przyznała naszej szkole Krajowy Certyfikat 

Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Koordynatorami projektu są: wicedyrektor 

Iwona Śmiałek i Monika Janczy. Pani dyrektor Anetta Martyniuk reprezentowała szkołę 

podczas Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju, gdzie miało miejsce wręczenie wyróżnień dla 

najbardziej zaangażowanych w działania proekologiczne szkół. 

 
Więcej na ten temat: Kliknij Tu !  

Złoto i brąz dla naszego nauczyciela w-f! 

Andrzej Rupala zdobył złoty medal w biegu na 100 m przez płotki podczas European Masters 

Games, które odbyły się w Lignano-Sabbiadoro we Włoszech. Nasz tarnobrzeski lekkoatleta 

stanął na najwyższym miejscu podium w towarzystwie brazylijczyka Costa Renato Duarte i 

turka Kasapa Hasana. Drugi medal, tym razem brązowy, Andrzej Rupala zdobył w skoku 

wzwyż. European Masters Games to odpowiednik Europejskich Igrzysk Olimpijskich. Jest to 

największa impreza sportowa dla weteranów w Europie. Wzięło w niej udział ponad 4000 

zawodników z 61 krajów, którzy rywalizowali w 20 dyscyplinach sportowych. Gratulujemy! 

 

Zarządzenie Dyrektora z 14-09-2011 r. 

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2011/2012. Szczegóły w pliku (pdf): Zarządzenie z 14-09-2011 r.  

Akcja "Sprzątanie świata" w SP3 

http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=all&id=2818&tyt_nagl=2011-09-20&nazwa=r%F3%BFne&id_kat=3
http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://www.ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2011/09/05/10-ogolnopolska-konferencja-programu-szkoly-dla-ekorozwoju
http://sp3tar_dyrekcja.republika.pl/zarzadzenie14092011.pdf


Tradycyjnie już Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu 16 września wzięła udział w akcji 

Sprzątanie Świata. Uczniowie zarówno ci najmłodsi, jak i najstarsi z naszej szkoły wzięli 

rękawiczki i worki, i wyruszyli na pobliskie osiedla oraz tereny znajdujące się nad Wisłą, by 

stamtąd pozbierać najdrobniejsze śmiecie. - Rokrocznie włączamy się w tę akcję - mówi 

Anetta Martyniuk, dyrektor "trójki". - Chcemy, żeby nasze środowisko było czyste, dlatego 

już od najmłodszych lat uczymy dzieci, by zawsze, gdy upadnie im jakiś papierek, schyliły się 

i go podniosły. Uczniowie naszej szkoły doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprzątanie 

świata jest potrzebne. - Co roku chętnie biorę udział w tej akcji. Tym razem udało mi się 

uzbierać pół worka. Były w nim przede wszystkim butelki, papierki i papierosy. W przyszłym 

roku na pewno też będę sprzątać świat - mówi zadowolona ze zbiórki Julia z klasy IIIa. Do 

sprzątania świata przyłączyła się również Anna Czaplińska, naczelnik Wydział Edukacji, 

Zdrowia, Kultury i Sportu w Tarnobrzegu. Tegoroczna akcja została przeprowadzona pod 

hasłem "Lasy to życie - chrońmy je".  

Tymoteusz Malik podwójnym triumfatorem turnieju! 

Tymoteusz Malik reprezentujący UKS SP Trójka Tarnobrzeg został podwójnym triumfatorem 

II Podkarpackiego Festiwalu Badmintona im. Jana Gajdy, który 10 września 2011 r. 

rozegrany został w Ropczycach. W ramach festiwalu rozgrywano również Krajowy Turniej 

Klasyfikacyjny Młodzików i Juniorów. Młody tarnobrzeżanin występujący w kategorii 

młodzików był bezkonkurencyjny w grze pojedynczej oraz w parze z Natalią Róg z MKS Stal 

Nowa Dęba w grze mieszanej. W kategorii juniorów występował Wojciech Kurzyński 

(absolwent naszej szkoły), który również osiągnął wysokie lokaty. W singlu był drugi, 

natomiast w grze mieszanej, swojej koronnej konkurencji, gdzie jest aktualnym Mistrzem 

Polski Juniorów Młodszych w parze z Katarzyną Myzia (UKS Sokół Ropczyce) uplasował się 

na miejscu III, tuż za starszymi kolegami. Był to pierwszy w tym sezonie startowym udział 

tarnobrzeskich badmintonistów w zawodach ogólnopolskich. Gratulujemy!  

Stypendia szkolne 2011/2012... 

Na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnobrzega znajduje się komplet informacji 

dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - tzw. stypendia 

szkolne 2011/2012. Szczegóły na stronie: Kliknij Tu !  

Ważne - uczennice i uczniowie I a, IV a i IV b 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY - I a oraz uczniów KLAS - IV a, IV 

b, których obowiązuje "Karta Sportowca" (r. szk. 2011/2012) UWAGA ! Drodzy Rodzice, 

istnieje również możliwość wykonania badań do karty sportowca u Pani doktor Beaty Tedin-

Tomczyk w Nowej Dębie. W celu umówienia wizyty proszę dzwonić bezpośrednio do Pani 

doktor nr tel. 782-602-460.  

Wyprawka szkolna 2011/2012 - warto wiedzieć... 

Informujemy zainteresowanych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 na 

zasadach podobnych jak w roku ubiegłym. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tarnobrzeg, termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 

programu "Wyprawka szkolna" upływa w dniu 9 września 2011 roku. Dowodami zakupów 

http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2732&tyt_nagl=2011-08-22&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4


indywidualnych, na podstawie których będą zwracane koszty zakupu podręczników będą: 

faktury VAT wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku 

zakupu podręczników dla grupy uczniów wymagane będzie potwierdzenie zakupu 

zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, 

wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu 

dokonującego zakupu. Druki wniosków są już dostępne w sekretariacie SP3, a także na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg: www.tarnobrzeg.pl  

 

http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2663&tyt_nagl=2011-07-05&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4

