Uczniowie SP 3 uczestniczą w wielu akcjach i programach
ogólnopolskich lub lokalnych:


„Góra grosza”,



„Pomóż zwierzętom ze schroniska”,



„Dzień Zdrowego Śniadania”,



„Dzień Ziemi”,



„Owoce w szkole” – program Agencji Rynku Rolnego,



„Żaczek” – gryfiński projekt wspierania rozwoju
osobistego ucznia,



Pomoc dla dzieci z Afganistanu,

Uczniowie uczestniczą w ciągu roku szkolnego w:




atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych
i krajoznawczych,


gminny konkurs ortograficzny, matematyczny,
recytatorski, ekologiczny,

ogólnopolskie konkursy: ortograficzne, matematyczne,
czytelnicze, plastyczne, np. KANGUREK
MATEMATYCZNY.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3



Paczka świąteczna dla wychowanków Domu Dziecka
w Chojnie,



Zbiórka plastikowych nakrętek na zakup sprzętu
dla dzieci niepełnosprawnych,



spotkaniach z ciekawymi ludźmi,



„Sprzątanie Świata”,





„Bezpieczne dziecko na drodze”,

wycieczkach i lekcjach tematycznych w muzeach,
galeriach i bibliotekach,



koncertach w filharmonii,



przedstawieniach teatrów szczecińskich,

W GRYFINIE

Organizujemy i bierzemy udział w konkursach
szkolnych, gminnych i ogólnopolskich, np.


szkolny konkurs matematyczny, ortograficzny,
przyrodniczy, plastyczny, recytatorski,
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nauka j. angielskiego lub j. niemieckiego od klasy I;



nauka j. hiszpańskiego od kl. IV;



zajęcia komputerowe prowadzone od klasy I;



zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III;



gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I – III;



zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I – III;



zajęcia dla uczniów z dysleksją (ryzyko dysleksji);



nauka pływania dla uczniów klas III;



wysoki poziom kształcenia poparty sukcesami uczniów
w konkursach ogólnopolskich i gminnych;



profesjonalna kadra pedagogiczna, otwarta na
nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;



szkoła przyjazna wobec osób niepełnosprawnych
(winda w pobliżu głównego wejścia);



dni adaptacyjne dla pierwszoklasistów i grup
przedszkolnych;



dzień otwarty szkoły – „Festyn rodzinny”;



zajęcia szkolne prowadzone od godziny 8.20;



oddzielny pawilon i wejście dla klas I – III oraz grup
przedszkolnych;

sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Nasza szkoła zapewnia uczniom przyjazną,
bezpieczną i twórczą atmosferę!!!

Zajęcia pozalekcyjne:


Koła zainteresowań: plastyczne, matematyczne,
teatralne, ortograficzne;



Koło komputerowe;

Szkoła Podstawowa nr 3 działa siódmy rok
w Zespole Szkół w Gryfinie. Jest szkołą nową, tworzoną
od podstaw. Budynek szkoły położony jest w cichej
i spokojnej części osiedla Górny Taras. Mało uczęszczane
uliczki i przyszkolny parking zapewniają bezpieczny
dowóz i dojście uczniów do szkoły.



Zajęcia artystyczne – koła plastyczne, teatralne;



Koło j. angielskiego;



Liga Ochrony Przyrody;



Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas I – III;



całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

W Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonują oddziały:
6 klas I, 6 klas II i 3 klasy III.



Gimnastyka artystyczna – klasy I – III (zajęcia płatne).



sale lekcyjne są przestronne, jasne i bardzo dobrze
wyposażone w środki audiowizualne i pomoce
dydaktyczne;



wielostanowiskowa pracownia komputerowa
wyposażona w nowoczesny sprzęt;



sala z tablicą interaktywną;

ATUTY SZKOŁY:
OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia obowiązkowe:


lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny,
wyzwalające aktywność twórczą ucznia, zgodnie
z nową podstawą programową;



bezpieczna i przyjazna atmosfera, stymulująca rozwój
uczniów;



zindywidualizowane podejście do ucznia w celu
rozpoznania jego szczególnych potrzeb edukacyjnych
(uzdolnień lub trudności);



stwarzanie szansy rozwoju i osiągania sukcesu
każdemu uczniowi na miarę jego możliwości;

