
Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, 

Zespół Szkół nr3 w Wyszkowie powstał w roku 2004,gdy wyłoniono szkołę dzienną ze struktur  

Centrum Kształcenia  Ustawicznego. Nadal jednak obydwie szkoły łączy wspólnie użytkowany 

kompleks budynków przy ulicy Jana Matejki9. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. Od początku istnienia, Zespołem Szkół nr3 kierowała Pani dyrektor, 

Elżbieta Michalik. 

Życie szkoły zaczynamy od inauguracji roku szkolnego. 

W historii naszej placówki szczególnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Jana 

Kochanowskiego  i przyjęcie sztandaru.  

Wielkim  ułatwieniem pracy było oddanie w roku 2010hali widowiskowo-sportowej.  

Polepszyły się warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie naszej szkoły odnoszą 

znaczące sukcesy sportowe ,nie tylko w powiecie, ale również w województwie. Został nawet 

utworzony kierunek kształcenia o profilu sportowym. 

Dla najmłodszych z naszego miasta organizujemy Przedszkolandię  oraz integrujemy uczniów 

rozpoczynających naukę w naszej szkole.  

Dobre warunki pracy sprzyjały wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej na podejmowanie 

różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych. Uczniowie redagują gazetkę szkolną :Echo trójki. 

Umiejętności wokalne i aktorskie rozwijają w Kole Młodych Twórców KOMETA ,,w Jasełkach,  w Kuźni 

Talentów. 

Swoje zainteresowania i możliwości intelektualne prezentują w takich inicjatywach, jak: Dzień Nauk 

Ścisłych, ,  w  konkursach językowych i krasomówczych. 

Uczniowie przygotowują okolicznościowe wystawy. 

Wymieniamy się doświadczeniami edukacyjnymi, kulturowymi z placówkami oświatowymi zagranicą. 

Należy wspomnieć o wymianie uczniowskiej z Niemcami oraz staże uczniowskie w Wielkiej Brytanii i 

Hiszpanii. 

Odkrywamy i zwiedzamy ważne miejsca w historii naszego kraju., .. 

Zapraszamy do naszej szkoły ludzi ze świata kultury i polityki., , . 

Współpracujemy z D K ,,Hutnik" i Powiatowym Ośrodkiem Kultury i Sportu, włączając się min. w 

organizację Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

Łączymy pokolenia współpracując z zespołem ludowym ,, Wyszkowiacy''. 

Przybliżamy historię naszego kraju organizując spotkania z kombatantami. 

Jesteśmy otwarci na potrzeby innych. Uczniowie odwiedzają Dom Opieki Społecznej w Niegowie , 

są wolontariuszami. 



Za wysokie wyniki w nauce są honorowani statuetkami  ,a najwybitniejsi uczniowie stypendiami 

Prezesa Rady Ministrów.  Specjalną nagrodę za najlepszy wynik maturalny z jęz. angielskiego funduje 

firma Quad z Wyszkowa.  

W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy zostały rozdane Certyfikaty Akademii Cisco. Uzyskało je 

15 uczniów z 3.klasy technikum informatycznego.  Nasi  uczniowie wzięli udział w Konkursie 

ekologicznym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i w ramach wyróżnienia otrzymali bardzo 

wartościowe nagrody.  Dwie uczennice z 3.klasy technikum ekonomicznego zostały finalistkami w 3. 

Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości  i w efekcie otrzymały indeksy  

na studia na Politechnice Warszawskiej. 

Potrafimy się też bawić, w szczególności na corocznych balach studniówkowych. 

W nasza tradycję wpisują się obchody Patrona naszej szkoły. 

Priorytetem w wychowaniu młodzieży jest przekazywanie wartości patriotycznych .W ubiegłym roku 

obchodziliśmy bardzo uroczyście 100-lecie Niepodległości Polski. 

Efekty pracy szkoły to duża zasługa nauczycieli. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach 

maturalnych.   Wdzięczność  swoim pedagogom wyrażają min. podczas różnych  uroczystości,   

np. Dnia Edukacji Narodowej.  

 

Nie sposób wymienić wszystkich działań, ale należałoby podkreślić wszelkie inicjatywy związane  

z promocją szkoły,  ze współpracą z rodzicami ,  z bezpieczeństwem , jak również ze zdrowym 

odżywianiem. 

Osiągnięcia w pracy szkoły podsumowujemy na zakończenie roku szkolnego.  

Dziękuję Państwu za uwagę. 

 

 

 


