
 „NASZA TRÓJKA” 
 

 
 

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śl. – szkołą nowoczesną, 

otwartą dla uczniów, którzy z zastosowaniem najwyższej jakości pomocy dydaktycznych, 

pragną poszerzać swoją wiedzę, odkrywać talenty, nabywać umiejętności potrzebne w dalszej 

edukacji i życiu codziennym.  

 

W tym roku rozpocznie się termomodernizacja, która zmieni całkowicie wygląd 

zewnętrzny szkoły. 
 

Dysponujemy doskonale przygotowaną pod potrzeby dzieci- bazą lokalową: 

- 4 sale dla uczniów sześcio, siedmio, ośmio i dziewięcioletnich 

- 2 sale polonistyczne 

- sala historyczna będąca jednocześnie Izbą Pamięci patrona szkoły 

- 2 sale matematyczne 

- sala przyrodnicza 

- sala informatyczna 

- 2 sale do nauki języka obcego  

- pracownia techniczna, w której  stolarnia i krawiectwo we współpracy z OPP 

- biblioteka multimedialna z czytelnią  

- duża sala gimnastyczna dla klas starszych 

- mała sala gimnastyczna ze sprzętem sportowym pod potrzeby uczniów młodszych 

- basen, na którym regularne zajęcia prowadzone są od klasy drugiej; każdy uczeń kończąc 

naszą szkołę, potrafi pływać  

 

 



 

- boisko ze sztuczną nawierzchnią 

- posiadamy również klatkę schodową z windą, która umożliwia uczęszczanie do naszej 

szkoły uczniów niepełnosprawnych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim prowadzi zajęcia języka 

niemieckiego jako mniejszości narodowej, które są dokumentowane na świadectwie. 

Planowane jest wprowadzenie w klasie siódmej i ósmej drugiego języka obcego – języka 

francuskiego. 

 

Szkoła prowadzi również klasy sportowe: siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców. 

Każda klasa wyposażona jest w: tablicę interaktywną, tablicę samo ścieralną, laptop, piloty 

testujące dla uczniów, tablety. 

 

 
 

Nauczyciele prowadzą zespoły dydaktyczno – wyrównawcze, w ramach których uczniowie 

przy zastosowaniu ciekawych środków i metod, mają możliwość uzupełnienia i utrwalenia 

wiedzy w zakresie wszystkich przedmiotów. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły, która mieści się przy ulicy 26 Marca 9,  naszej 

strony internetowej o adresie: sp3.wodzislaw-slaski.pl, adres e-mail: sp3@wodzislaw-

slaski.pl. W razie jakichkolwiek pytań można zadzwonić do sekretariatu szkoły – numer 

telefonu 32 455 23 58. 
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