
Historia Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lubsku



Początki placówki

Szkoła Podstawowa nr 3 została założona 1 września 1962 roku. 
Pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Reja.



Pierwsze grono 
pedagogiczne- 1962 rok



Nowa siedziba

Dwa lata później rozpoczęto   budowę nowej siedziby 
przy ulicy Moniuszki. Chwila, na którą wszyscy 

czekali, nastąpiła 25 września 1966r.



Pierwsze grono pedagogiczne 
w nowej szkole - 1966/1967



Sztandar 

W roku 1971 Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, który 
przejął kierownik szkoły Feliks Świderski.



Pierwsi kierownicy szkoły

Michał Sobański 
Pierwszy kierownik 

szkoły
1962 r.-1970 r. 

Feliks Świderski
Kierownik szkoły

1970 r.-1973 

Roman 
Kowalczyk

Kierownik szkoły
 wrzesień    1973 

r.- luty 1974 r.



Pierwsi dyrektorzy szkoły

Detlew 
Kohlschmidt

Dyrektor szkoły
luty 1974 r.-1975 r

Andrzej 
Kadłubowski

Dyrektor szkoły
1980 r.-1996r



Sukcesy artystyczne w latach 
60-tych

Lata 60-te to wzmożona praca społeczna i wiele 
sukcesów, głównie artystycznych. Wiele sukcesów 

zawdzięczamy zespołowi tanecznemu pod opieką pani 
Barbary Bobińskiej. Do sukcesu przyłączył się także 
szkolny chór prowadzony przez Jarosława Dopierała.



Harcerstwo
   Od początku istnienia placówki aktywnie działało 

harcerstwo. Dumni byliśmy z niezliczonych dyplomów i 
pucharów, wielokrotnych zwycięstw w Turniejach 

Szczepów. Choć organizacja ta na przełomie lat 80. i 90. 
przestała istnieć.







Dyrektor 

Dariusz Sidelnik



Zastępca dyrektora

Joanna Działa



Nauczyciele



Uczniowie



Termomodernizacja

Szkoła objęta jest projektem:
“Termomodernizacja oraz modernizacja 

systemów ciepłowniczych obiektów 
oświatowych Gminy Lubsko”



SKO - Szkolna Klasa 
Oszczędności

Nasza szkoła już od wielu lat prowadzi SKO. Uczniowie chętnie 
biorą udział w konkursach prowadzonych prze SKO.



Biblioteka

Szkolna biblioteka przeprowadza wiele 
konkursów. Uczniowie chętnie odwiedzają 

bibliotekę i biorą udział w konkursach.



Świetlica szkolna

W świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, zajęcia 
artystyczne, gry i zabawy ruchowe, różnego rodzaju konkursy, 

pomoc w nauce itd.



Kadra świetlicy szkolnej

Eleonora Ławnicka Jolanta Murawska





Szkolne Koło Caritas

Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest 
pani Grażyna Prodeus.



Osiągnięcia



Konkursy 

Nasz szkoła organizuje wiele konkursów, w 
których uczniowie chętnie biorą udział.





Sala zabawa

Niedawno w naszej szkole otworzyli 
sale zabaw dla najmłodszych uczniów.



Bal Karnawałowy 





Dyskoteki





Listy pochwalne 

Co rok Nasza Szkoła wręcza najlepszym uczniom listy gratulacyjne 
za osiągnięcia w pierwszym semestrze. 







Wycieczki 









Rekolekcje







Apele
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