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I MIEJSCE - Michał Hauser, Wojciech Kozioł, klasa 8 a
,,Szkoła, szkoła …”
Nasza szkoła znów nas woła,
Woźny już korytarz sprząta.
Na wf – ie chaos, męki,
Kartkóweczkom powiem dzięki.

Kucharki już obiad gotują,
Panie sprawdziany szykują,
A ja siedzę na WOS – ie w ławce
I rozmyślam o rozprawce.

Do przerwy dwie minuty jeszcze,
Z matmy zadań domowych nikt nie chce,
A na polskim piszę wiersze,
Ale nie zostanę wieszczem.

Na historii huk armaty,
Krzyżówka do zrobienia.
Na biologii znów Pan sprawdza,
Kto notatki nie ma i ,,jazda”!

Na fizyce boli głowa,
A gdzieś z boku ktoś zawoła:
Nie ma nudy, jest zabawa!
To jest właśnie nasza szkoła.

II MIEJSCE - Kuba Grzegorczyk, klasa 7 a
,,Moja szkoła”
Lubię chodzić do Tej Szkoły –
Każdy dzień jest w niej wesoły.
Bardzo mi się Tu podoba,
Nawet gdy jest zła pogoda.
Nasza szkoła jest otwarta dla każdego,
Miło się tu poczujesz, kolego.
Przy szkole jest fajne boisko,
ale to nie wszystko.
Jest plac zabaw z huśtawkami
i siłownia ze sprzętami.
Dużo sal jest w naszej szkole,
aby wiedzę w nich zdobywać.
I stołówka dla smakoszy,
by energii w niej otrzymać.
Nasza Pani jest cierpliwa,
uśmiechnięta i życzliwa.
Dyscypliny przypilnuje,
każdy w szkole Ją szanuje.
Każdy problem mig rozwiąże,
Jak wojskowy podchorąży.
Sprawdziany, kartkówki i olimpiady,
Nic się nie bój, jak jesteś przygotowany.
Bardzo lubię się tam uczyć,
Bo ta Szkoła dobrze uczy!

III MIEJSCE - Jessica Borówka, klasa 7 a
,,Moja szkoła”
Gdy moja szkoła obchodzi urodziny,
To wszyscy mają zadowolone miny.
Nasza szkoła ma już 50 lat –
i bardzo mało wad.
Mamy tu boisko i salę gimnastyczną
oraz świetlicę i salę matematyczną.
Mówcie sobie o niej , co chcecie,
Ale moja szkoła – najlepszą na świecie!

WYRÓŻNIENIE - , klasa 4 a
„Ole!”
Nasza szkoła, szkoła woła, pełna edukacji jest.
Każdy uczeń w naszej szkole, pracuje , że hej!
Dziękujemy naszym nauczycielom,
Wszyscy tu ciężko pracują, na oceny zasługują.
To jest szkoła, mądra szkoła , jak inne.
Tu od matmy i wf-u roi się!
Nasza szkoła jest wesoła, wszyscy się wspieramy.
Ja wierzę, że nie będzie źle! E viva Espaniol! Ole!

WYRÓŻNIENIE - Joanna Kiffer i Urszula Żurawska
klasa 4 a
,,Nasi Nauczyciele”
W mojej szkole fajnie jest,
Tutaj lubię uczyć się.
Pani Agata, wychowawczyni,
Opowiada o Dniu Dyni.
Pani z plastyki zawsze opisuje,
To co ja później narysuję.
Pani z muzyki długo uczy jednej piosenki,
Bo nutki i półnutki – to trudne dźwięki!
Ksiądz o Bogu opowiada,
I Dekalog nam wykłada.
A na przerwie – jest swawola,
Może skończyć się u Dyrektora!
Pani spod oka nas pilnuje,
ale wszystkich równo potraktuje.
Więc na koniec podsumuję:
W mojej szkole fajnie się czuję!

WYRÓŻNIENIE - Kinga Piwowarczyk, klasa 5 a
,,Nasza szkoła”
Szkoła nasza jest morowa!
Bo po prostu wyjątkowa!
Trójka dzieci wszystkie woła,
Szkoła Trójka jest wesoła.
W trójce dzieci wyjątkowe,
Zachowania są wzorowe.
W Trójce dzieci wspomagają,
W Trójce tego wymagają.
Wszyscy tutaj pomagają,
Wszyscy dobrze się tu znają.
W Trójce życia się nauczysz,
Tego raczej nie wykluczysz!
Dzieci tutaj są kochane,
Bo są dobrze wychowane.
Lubię chodzić do tej szkoły,
W Trójce każdy jest wesoły.
Trójkę za to my kochamy,
Tutaj zawsze – jak u mamy!
Do naszej szkoły idziesz się uczyć,
Tego nie można raczej wykluczyć!
Trójka odchodzi 50 urodziny,
Chyba nikogo ten fakt nie zdziwi.
Do Trójki w Gliwicach przy DaszyńskiegoZapiszcie się już dziś, koleżanko, kolego!

WYRÓŻNIENIE - Szymon Pysz, Piotr Piecuch, klasa 8 a
,,Nasza szkoła”
Nasza szkoła jest wspaniała,
50 lat temu powstała.
Na polski ciągle czytamy lektury,
A w materiale – dziury…
Na fizyce się staramy.
A na chemii wybudzamy…
Na WOS – ie redagujemy wiadomości,
A na historii poznajemy ,,fajnych’’ gości.
Ale heca Piotrka piłka buchła.
Aż mu ręka spuchła.
Przy szkole mamy boisko,
Na którym gramy ,,prawie’’ we wszystko.
Nasza szkoła jest wyremontowana,
Żółto – szara – jak kopara.
W szkole tej moja mama się uczyła,
Wspomina, że nieźle się bawiła.
Nasza szkoła dużo już przetrwała,
Uczniów liczba przeszła przez nią niemałą.
Pani dyrektor wciąż ta sama,
Przez te wszystkie lata dużo dzieci poznała.

50 lat minęło…
Od 50 lat jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną,
pomagamy wszystkim naszym Uczniom
w rozwoju ich talentów,
odkrywamy mocne strony każdego dziecka,
doceniamy ich możliwości.
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Z historii szkoły…
Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Ostropie pochodzą
z połowy XVIII wieku i mówią o tym, że w tutejszej szkole zatrudniony został
nauczyciel Johann Vesper. W 1876 roku zbudowano tu dwuklasową szkołę po
osiemdziesięciu uczniów w każdej klasie. Kilka lat później uruchomiono drugi
budynek szkolny, a w 1905 - trzeci. Uczyło się wtedy 10 oddziałów
klasowych.
W
latach
trzydziestych
XX
wieku
szkoła
w Ostropie liczyła 14 klas.
Przez 25 lat po zakończeniu II wojny światowej Szkoła Podstawowa w Ostropie mieściła się w trzech budynkach
dawnej szkoły.
Pod koniec lat 60 rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego, który stanął przy głównej ulicy Daszyńskiego
(wówczas – Raciborskiej).Fundatorem była kopalnia ,,Gliwice”. 3 września 1970 roku odbyła się uroczystość inauguracji
pierwszego roku szkolnego w murach nowej szkoły. Obiektowi szkolnemu nadano imię Arki Bożka- zasłużonego
bojownika o wolność Śląska. Łączna liczba uczniów w pierwszym roku nauki wynosiła 565.
1 września 1973 roku Szkoła Podstawowa w Ostropie rozpoczęła pracę jako Gminna Szkoła Zbiorcza.
W 1975 roku –w związku z reformą administracyjną kraju – Ostropa została włączona do Gliwic. Wtedy szkoła
rozpoczęła swoją pracę jako Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach.
W działalności wychowawczej szkoły zaznaczają się liczne organizacje i koła skupiające dzieci i młodzież.
Do najważniejszych należy Związek Harcerstwa Polskiego (do 1999 roku), a także Liga Ochrony Przyrody , czy SzOK –
Szkolny Ośrodek Kultury. Przez wiele lat patronat sportowy sprawował nad szkołą Gliwicki Klub Sportowy CARBO.
Bardzo ważną rolę pełniła i nadal pełni świetlica, od 1 stycznia 2006 roku funkcjonuje także świetlica
socjoterapeutyczna, gdzie szczególną opieką objęte są dzieci najbardziej jej potrzebujące.
W roku 1994 na liczne prośby rodziców, dzięki staraniom dyrekcji w szkole uruchomiona została nauka języka
niemieckiego, jako drugiego języka ojczystego.
W 1997 roku w szkole uruchomiona została pierwsza klasa integracyjna. Inicjatorem założenia klasy była obecna
pani dyrektor Iwona Drozd.
W 1996 roku przeprowadzona została kolejna reforma edukacji, w Szkole Podstawowej nr 3 rozpoczęło swoją
działalność Gimnazjum nr 13, które po roku działalności zostało rozwiązane , a jego uczniowie dokończyli swoją
edukację Gimnazjum nr 1 przy ul. Księcia Ziemowita 12 w Gliwicach.
We wrześniu 2000 roku szkoła obchodziła swoje 30-lecie, obchody przełożono na maj 2001 roku.
W szkole istnieje i funkcjonuje ,,Szkolny Klub Wolontariusza”.
W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskała tytuł ,,Szkoły z klasą”.
W roku szkolnym 2006/2007 szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu w ramach akcji ,,SOCRATES
COMENIUS”.
Mury Szkoły Podstawowej nr 3 opuściło już wielu absolwentów… a szkoła ciągle się rozwija. Nauczyciele
i uczniowie wciąż podejmują nowe inicjatywy, wyznaczają sobie nowe zadania, mające na celu dobro ucznia i jego
wszechstronny rozwój.
Obecnie funkcję dyrektora (od 1996 roku, czyli 25 lat)) pełni pani mgr Iwona Drozd.
Rok szkolny 2020/2021 to czas kolejnego jubileuszu placówki – to jej 50-lecie. Ze względu na pandemię
covid -19 nie było hucznych obchodów, ale nasi uczniowie wzięli udział w konkursach zorganizowanych właśnie z okazji
50-lecia naszej szkoły – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach – Ostropie
przy ulicy Daszyńskiego 424.

(Za: Joanna Mika ,,Działalność oświatowo-wychowawcza SP nr 3 w Gliwicach” – w ,,Osiem wieków
Ostropy”. WYCIĄG)

