
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława
Malinowskiego w Działdowie

Trójka
wczoraj i
dziś

Jak zmieniała się nasza
szkoła?



Historia szkoły
Nasza szkoła niesie za sobą bogatą historię, jak i
tradycje.
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Szkoła rozpoczęła działalność
we wrześniu 1981 roku.

Decyzję o nadaniu szkole
imienia podjęto w 1984 roku.

Pierwszym dyrektorem szkoły
był mgr Jerzy Smolicz.Budynek szkoły w trakcie budowy



Dyrektorzy szkoły
Historię Trójki tworzą jej dyrektorzy i kadra nauczyciela, oraz inicjatywy, które wnieśli do szkoły.

Jerzy Smolicz

1

Edward Radomski
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Leszek Gołębiewski
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Pasjonat sportu,
wspaniały pedagog,

zapoczątkował promocję
sportowego trybu życia

w naszej szkole.

Inicjator edukacji
regionalnej i

ekologicznej, zwracał
uwagę na sport i

rekreację.

Przeprowadził w szkole
niezbędne remonty, za
jego kadencji powstał

Klub Młodego
Europejczyka.



Joanna Karaszewska
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Obecna dyrektorka naszej
placówki. Cieszy się dużym
autorytetem wśród uczniów,

rodziców, nauczycieli i w
środowisku lokalnym.
Kontynuuje sportowo-

ekologiczną tradycję naszej
szkoły. Pod jej kierunkiem
szkoła zdobyła certyfikaty

m.in.: „Bezpieczna i
różnorodna szkoła”, „Uczeń

bezpieczny w sieci”,  „Szkoła
sportowych talentów”.

 
Wszyscy dyrektorzy

wykazywali się
dbałością o to, by w

szkole zatrudniać
specjalistów o wysokich

kwalifikacjach, dzięki
czemu Trójka osiąga
wysokie wyniki i jest

dobrze postrzegana w
środowisku lokalnym.

Anna Grzegrzółka

Aktywna, prężna
organizatorka. Inicjatorka
wielu akcji związanych z
promocją ekologicznego 

 oraz zdrowego trybu życia.
Pod jej kierunkiem szkoła 

 zdobyła tytuły m.in.: „Szkoły
z klasą”, „Szkoły przyjaznej

ortografii”, „Szkoły
przyjaznej środowisku”,

międzynarodowy certyfikat
ekologiczny „Zieloną Flagę”.
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W 1984 roku podjęto decyzję o nadaniu
szkole imienia sportowca Bronisława
Malinowskiego i rozpoczęto Kampanię
„Bohater”, którą podsumowała 31 maja
1986 roku uroczystość nadania szkole
imienia słynnego Olimpijczyka i
wręczenie sztandaru. Szkoła zwana
familiarnie w środowisku lokalnym
„Trójką” dołączyła do grona szkół,
których patronem jest „Bronek”. 

Patron



Logo szkoły
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Symbole naszej szkoły także miały okazję się zmieniać. Dowodem tego jest
zmieniające się logo naszej placówki.



Oprócz logo, nasza
szkoła posiada
jeszcze inne
symbole, takie jak
sztandar oraz hymn
— „Otwórz oczy”.

Symbolika



Szkoła wypracowała własną tradycję. Do szkolnego kalendarza na stałe zostały
wpisane zawody sportowe: Turniej Przedwiośnia, Katarzynka Cup, Pierwszy Start.
Urodziny Szkoły, Dzień Wiosny, Turniej wiedzy o Patronie, Ortofrajda,  konkursy,

koncerty, spektakle, filmy, święta narodowe: Święto Niepodległości.

Tradycja

Katarzynka Cup Dzień WiosnyTurniej
Przedwiośnia

Święto
Niepodległości



Nasi uczniowie często biorą udział w
wydarzeniach sportowych związanych z

lekkoatletyką i piłką nożna. Trójka
organizowała także Mistrzostwa Szkoły w

Szachach.



Ekologiczna działalność "Trojki"
datuje się od 1989 roku, kiedy
powołano Sekcję Ekologiczną
Samorządu Uczniowskiego. Od tej pory
edukacja ekologiczna jest jednym z
priorytetów Programu
Wychowawczego i Profilaktyki szkoły
oraz elementem programów nauczania
wszystkich przedmiotów. Co roku
realizują projekty ekologiczne
wyrażające się w różnych formach:
happeningi, wystawy, konkursy, debaty,
sesje tematyczne, biwaki itp. 

Ekologia



Szkoła uczestniczyła w akcjach lokalnych i
ogólnopolskich m.in: Czysta Wisła i Rzeki
Przymorza, Selektywna Zbiórka Odpadów,
kilka lat działały rodzinne ekozespoły
(GAP). Od 1999 roku współpracują z
Ekologicznym Związkiem Gmin"
Działdowszczyzna" oraz Działdowskim
Centrum Edukacji Ekologicznej (byli
inicjatorem powołania tego
stowarzyszenia). Systematycznie bierze
udział i organizuje seminaria, szkolenia i
warsztaty o tematyce ekologicznej.
Wieloletnim priorytetem w "Trójce" jest
program Selektywnej Zbiorki Odpadów.

Festiwal Cittaslow promujący m.in. idee ekologii



W 1981 roku oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem. Bazę szkolną po kilku
dobudowach stanowią obecnie trzy części. Dwie zawierają sale lekcyjne, pomieszczenia

socjalno-administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów. 

Wygląd szkoły



 

Piwnice zaadaptowano na szatnie, pomieszczenia gospodarskie, harcówkę oraz salkę
katechetyczną. Trzecią część  budynku stanowi sala gimnastyczna, sale do gimnastyki

korekcyjnej, szatnie, magazyny sprzętu sportowego, pokój nauczycieli w-f, sale
komputerowe, biblioteka oraz świetlica. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany przez
boiska sportowe, w tym  od 2009 r.„Orlik”. Placówkę otaczają trawniki, ogródek, co roku

przybywa kilka drzew. W 2008 r. szkoła zyskała piękny wygląd dzięki nowej elewacji.



Wolontariat
Nasza szkoła od zawsze pomagała tym w potrzebie, stąd też inicjatywy takie jak kiermasze

charytatywne i Szkolne Koło Caritas. Aktywnie bierzemy udział w zbiórkach Szlachetnej
Paczki oraz w akcji Pomagamy Braciom Mniejszym, dostarczając bezdomnym psom

pożywienie i rzeczy potrzebne do przetrwania.



Ta szkoła na
zawsze

zostanie w
naszych
sercach!

Klasa VII E


