OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
IM. RTM WITOLDA PILECKIEGO
W ZABRZU
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Działalność dydaktyczna

I.


Finalistka w Miejskim Konkursie Ortograficznym



I miejsce w międzyszkolnym konkursie historycznym „Rotmistrz Witold
Pilecki do końca wierny Niepodległej”,
Działalność sportowa

II.


I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej szkół ponadgimnazjalnych
chłopców,



I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej Plażowej szkół
ponadgimnazjalnych chłopców,



I miejsce w Mistrzostwach Zabrza w Piłce Sitkowej chłopców szkół
ponadgimnazjalnych,



I miejsce w Mistrzostwach Zabrza w Piłce Siatkowej Plażowej Sitkowej chłopców
szkół ponadgimnazjalnych,



I i II miejsce w Mistrzostwach Zabrza w Tenisie Stołowym –gimnazjum,



I miejsce - Liga juniorów młodszych podokręgu Zabrze,



II miejsce w Mistrzostwach Zabrza w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych
Chłopców,



II miejsce w „Mistrzostwach w biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnychZabrze”, Rejon – /Zabrze-Ruda ŚL/ a, IV w zawodach Rejonowych,



II miejsce w „Mistrzostwach Zabrza w piłce koszykowej dziewcząt szkół
ponadgimnazjalnych”,



II i III miejsce klasy gimnazjalne grają w lidze trampkarzy, podokręg Zabrze



III miejscu w rozgrywkach ligi śląskiej juniorów



III miejscew Mistrzostwach Zabrza w piłce ręcznej chłopców,



udział w finale Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej Plażowej- chłopców
szkół ponadgimnazjalnych
Działalność kulturalna

III.


II miejsce w konkursie miejski - Przegląd kolęd i pastorałek,



II miejsce w „Konkursie Wiedzy Biblijnej”,



II miejsce w V Zabrzańskim Festiwalu Przyrodniczych Projektów Gimnazjalnych, z
projektami „Bytomka przyjazna ludziom”,



wyróżnienie za fotografię „ Czy to laboratorium naszych czasów?” w konkursie
fotograficzny organizowany przez górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów –
„Dbamy o śląską wodę”,



wyróżnienia – w konkursie miejskim „Moje miejsce nad rzeką Bytomką – labirynt
wyobraźni”,



wyróżnienie w XX konkursie „Rajd po Zabrzu”,



wyróżnienie w wojewódzkim konkursie – w ramach XXII „Tygodnia Ziemi” – konkurs
na projekt znaczka pocztowego,



zakwalifikowanie się do finału projektu „Archiwum Historii MówionejOrganizator
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej”,
Działalność europejska

IV.


Realizacja projektu eTwinning pt.: „Deutsch rund um das Jahr”,



Realizacja nowego programu Comenius SARAH



Realizacja projektu Erasmus + „Zagraniczna mobilność nauczycieli”
Inna działalność

V.


Imprezy okolicznościowe, organizowane dla społeczności lokalnej:
 spotkania z panią Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatą Mańką –Szulik,
 spotkanie z aktorem Zbigniewem Stryjem,
 szkolne obchody 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego m.in. spotkanie
z panią Martą Wolak-Piątek, widowisko słowno- muzyczne,

 sesja naukowa poświęconą przybliżeniu problematyki Żołnierzy Wyklętych, ·spotkanie z kombatantem Tadeuszem Jonczyk,
 spotkanie uczniów z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej,
 spotkanie z Pawłem Kaletą - radnym województwa śląskiego III i IV kadencji,
 Dzień Patrona 26V 2015r. – Msza Święta, złożenie kwiatów pod tablicą Witolda
Pileckiego,
 wizyta gości w szkole w ramach projektu SARAH (Comenius),

 organizacja występów poetycko-muzycznydla seniorówz Domów Pomocy
Społecznej (Cisowa, Brysza, Jaskółcza, Matejki), Związku Sybiraków, Związków
Emerytów i Rencistów Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kobiet i Ich Rodzin,
 „Spotkania z kolędą” dla ZEiR w Zabrzu,
 zjazd dla nauczycieli ZS Nr 3 - KWK "Krupiński”,
 udział w ZabrzańskichDniach Nauki- wystawienie własnego stanowiska przez
szkołę.


Konkursy organizowane dla szkół na szczeblu miejskim i wojewódzkim:
 organizacja i przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
"Bezpieczny uczeń",
 współorganizacja miejskiego konkursu „Idol ‘s Songs”,
 organizacja międzyszkolnego konkursu „Rotmistrz Witold Pilecki do końca
wierny Niepodległej”,
 „Stan wojenny- represje wobec społeczności polskiej 1981-1983”,
 organizacja międzyszkolnego konkurs „Wiedzy o Śródziemiu J.R.R Tolkiena”
(dla uczniów gimnazjum).

VI.

Innowacje pedagogiczne


„Zawodowcy – Krok do przodu” - Matlok Marek, Pielucha Wojciech,



„ Biegaj z Pileckim” – Matlok Marek, Wolny Krzysztof,



" Francuski z piosenką" – Matlok Beata



" Lekcja niemieckiego bez zadania domowego”- Kentnowska Anna



„ Futsal moje życie” – Cwalina Anna

