
Gimnazjum nr 3
im Józefa Piłsudskiego

w Łukowie
Gimnazjum powstało 1.09.1999 r. w  miejsce istniejącej do 31.08.1999 r. Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. J. Piłsudskiego i przejęło 80-letnie tradycje poprzedniczki. Obecnie liczy 17 oddziałów z 
liczbą 405 uczniów .  Każdy uczeń  obowiązkowo uczy się dwóch języków obcych –

angielskiego i niemieckiego. W gimnazjum funkcjonują dwie pracownie komputerowe z 
dostępem do Internetu oraz dobrze wyposażone klasopracownie. Zaplecze sportowe stanowi sala 

gimnastyczna i trzy boiska do piłki nożnej i siatkowej. Gimnazjum udostępnia uczniom 
świetlicę, bibliotekę, stołówkę, gabinet pedagoga i higieny szkolnej.

Patron Szkoły
Józef Klemens Piłsudski - żołnierz i przywódca

We współpracy z Gminą Łuków nasza szkoła przystąpiła do projektu  „Szkoła przyszłości 
w gminach Ziemi Łukowskiej” finansowanego przez EFS. 

Realizowane Programy

Program autorski zajęć muzyczno – ruchowych „Taniec – piękno ruchu i twórczego 
działania” 
Program autorski z piłki nożnej „Zostań Mistrzem” 
Program autorski  „Mały Sportowiec – gram w ping ponga” 
Program autorski zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym z piłki 
siatkowej 
Program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego „Koło komputerowe” – 
Program „Koło biologiczne” 
Program „Koło chemiczne” 
Program Koła Matematycznego dla klasy Pierwszej Gimnazjum 
Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas II gimnazjum 
Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas II gimnazjum 
Program dydaktyczno – wychowawczy „I`M AN ENGLISH MAN IN THE WORLD” 
Program edukacyjny “Decyzja – potrafię się uczyć języków obcych” 
Program edukacyjno – wychowawczy „Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia
Program dydaktyczno – wychowawczy „Namuzowywanie czyli Spotkanie z Kulturą” 
Program zajęć plastycznych „Godzina Tworzenia” 
Program edukacyjny „Historia i kultura jako wychowawca młodego pokolenia”  
Program edukacji regionalnej „Aby nie miotał nami wiatr”
 Porgram kursu na kartę rowerową i motorowerową „Bądź bezpieczny na drodze” 
 Środowiskowy program profilaktyczny „Jak szczęśliwie żyć”
 



Programy skupione były w następujących blokach tematycznych: 
I „Wyżej, dalej, szybciej … zdrowiej”
Program autorski zajęć muzyczno - ruchowych w ramach SKS "Taniec - piękno ruchu i 
twórczego działania"  Autorzy programu: Iwona Samujło, Danuta Zabłocka
W ramach zajęć uczniowie doskonalili kroki taneczne oraz przygotowywali układy z elementami 
akrobatyki. Zespół taneczny uświetnia imprezy szkolne 
i środowiskowe.

    

   

   

Program autorski z piłki nożnej "Zostań Mistrzem" 
Autor programu: Wiesław Grula

    

    

 
Uczestnicy programu podnieśli swoje umiejętności piłkarskie, obserwowali mecze I Ligi Piłki 
Nożnej w czasie wyjazdów do Warszawy, uczyli się kulturalnego kibicowania swoim 



faworytom. W czasie wakacji rozwijali swoje umiejętności na obozie sportowym w Dąbkach nad 
Bałtykiem.
Program autorski zajęć pozalekcyjnych o 
charakterze sportowo - rekreacyjnym z piłki siatkowej
 Autor programu: Marcin Magnuszewski

    

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności siatkarskie, biorąc udział w 
zajęciach oraz  turniejach szkolnych i  międzyszkolnych. 

„Mały Sportowiec - gram w ping ponga” 
Autor programu: Tomasz Flejmer

    

  
Program rozwijał umiejętności techniczne gry w ping – ponga, poza tym kształtował myślenie 
taktyczne i wytrzymałość psychiczną W ramach programu uczniowie uczestniczyli 
w  mini obozie szkoleniowym na Roztoczu.
II „Gimnazjalista – aktywnym mieszkańcem globalnej wioski”
Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki "Koło komputerowe" Autorzy programu: 
Andrzej Czerniewicz, Zenon Lendzion



    

Zajęcia umożliwiły uczniom poszerzenie wiedzy informatycznej oraz sprawność obsługi 
komputera i wykorzystanie multimediów w zdobywaniu wiedzy. Podsumowaniem programu był 
plener fotograficzny w Kazimierzu Dolnym.
III „Wypłyń na głębię”
Program zajęć pozalekcyjnych" Koło biologiczno - ekologiczne"  Autor programu: Maria 
Cieślak

Program obejmował min. Realizację projektu  „Trzymaj 
formę”, w którym uczniowie redagowali gazetkę, brali udział  w rajdzie rowerowym. 
Przygotowali 3 duże ekspozycje na temat: „Osobliwości przyrody”, „Żyj zdrowo” , „Regulamin 
oszczędnego Ziemianina”. Ważnym elementem programu był wyjazd do Białowieskiego Parku 
Narodowego.
Program zajęć pozalekcyjnych „Koło chemiczne”
Autor programu: Bożena Skwarek
Skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy mają możliwość poszerzenia swojej 
wiedzy poprzez ciekawe eksperymenty i rozwiązywanie zadań o wyższym poziomie trudności.
Program zajęć pozalekcyjnych „Koło matematyczne”
Autor programu: Jolanta Różalska
Program skierowany  do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. Rozwija 
umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia i rozwiązywania zadań tekstowych.
IV „ Wszystko jest trudne nim stanie się proste”
Program zajęć wyrównawczych z matematyki
Autorzy programu: Beata Sawczak, Jolanta Różalska
Program ten  skierowany do uczniów klas drugich, mających trudności z nauką matematyki. 
Jego celem głównym było stworzenie szansy uczniom słabym na wyrównywanie zaległości oraz 
zapewnienie im warunków do rozwoju. Realizacja programu miała rozbudzić wiarę uczniów w 
swoje możliwości, pomóc w wypracowaniu umiejętności skuteczniejszego uczenia się.
V „ Gimnazjalista – Europejczykiem XXI wieku”
Program dydaktyczno - wychowawczy 
"I`M AN ENGLISH MAN IN THE WORLD"
Autorzy programu: Agnieszka Barszcz, Katarzyna Dąbrowska



   

   

   

 
Uczniowie zdobywali wiedzę o języku i kulturze krajów anglojęzycznych. W ramach programu 
podziwiali  pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu  grupy „The rythm of the dance”. 
Najważniejszą formą  programu były tygodniowe warsztaty  językowe w Londynie, podczas 
których uczniowie zwiedzali zabytki i praktycznie doskonalili umiejętności językowe.

Program edukacyjny "Decyzja - potrafię się uczyć języków obcych"     Autor programu: 
Roman Bocian

Uczniowie nabywali umiejętności twórczego myślenia oraz 
kreatywnych metod pracy. Poznają style oraz efektywne techniki pracy. 
VI „ Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia”
Program edukacyjno - wychowawczy 
"Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia"
Autorzy programu: Małgorzata Ostojska, Edyta Paszkowska, Beata Sawczuk



    

   

 
Program kształcił samodzielność i przedsiębiorczość. Podczas licznych wyjazdów i spotkań 
uczniowie poznawali współczesne i dawne zawody, rozwijali umiejętności artystyczne 
wykonując m. in. ikebany, decoupage, malowanie na szkle, rzeźbienie w masie solnej oraz 
dekorowanie stołu i potraw. Wytwory prac uczniów są ozdobą ekspozycji szkolnych.
VII „ Z kulturą i sztuką na Ty”
Program dydaktyczno – wychowawczy
 "Namuzowywanie czyli Spotkanie z Kulturą"
Autorzy programu: Agnieszka Oleśkiewicz, Anna Celińska



   

   

Uczniowie doskonalili swoje sprawności językowe i literackie. Tworzyli min. limeryki, czat z 
pisarzem, reklamy książek, wiersze i mapy mentalne. Mieli kontakt z kulturą wysoką, 
uczestnicząc w musicalach „Romeo  i Julia” oraz „Koty”. Największą atrakcją była „podróż 
sentymentalna” do Wilna śladami wieszcza i patrona.
Program zajęć plastycznych „Godzina Tworzenia”
Autor programu: Dorota Kondracka

   

   

Program skierowany był do młodzieży uzdolnionej artystycznie, która 
rozwijała swoje talenty w różnych technikach malarskich, rysunku, rzeźby i grafiki. Uczniowie 
brali udział w plenerze malarskim. Prace stanowią dekorację szkoły.



VII „Tylko przez wrośnięcie w Ojczyznę stajemy się obywatelami świata”
Program edukacyjny "Historia i kultura jako wychowawca  młodego pokolenia"
Autorzy programu: Andrzej Hryciuk, Emilian Pietrucha, s. Natalia, Elżbieta Zakrzewska

   

    

   
Podstawą programu były liczne wycieczki do miejsc pamięci narodowej i kultu religijnego. 
Uczniowie zwiedzali muzea, sanktuaria podlaskie, brali udział w spektaklach artystycznych. 
Zadaniem programu było kształtowanie uczuć patriotycznych w ramach kół: historycznego, 
biblijnego i zajęć chóru.
 Program edukacji regionalnej "Aby nie miotał nami wiatr"
Autorzy programu: Joanna Płudowska, Zenon Lendzion

   
Uczniowie zdobywali wiedzę o regionie poprzez udział w zajęciach, wycieczkach po 
lubelszczyźnie, lekcjach muzealnych 
i konkursach wiedzy o Łukowie. Zwieńczeniem działań był biwak na poligonie w Jagodnem 
oraz dwudniowy wyjazd na Roztocze.
IX „Gimnazjalista – bezpieczny i kulturalny użytkownik dróg” 
Program kursu na kartę rowerową i motorowerową 
"Bądź bezpieczny na drodze"
Autorzy programu: Andrzej Czerniewicz, Zenon Lendzion



   

 W ramach programu młodzież 
poznawała zasady ruchu drogowego. Efektem programu była możliwość zdobycia karty 
rowerowej i motorowerowej. Realizatorzy programu współpracowali z KPP w Łukowie
X „Drogi do szczęścia”
Zajęcia terapeutyczno – wychowawcze „Jak szczęśliwie żyć”
 Autor programu: Krystyna Kuryła, Elżbieta Zakrzewska
W ramach programu realizowane były zajęcia relaksacyjne, antystresowe, profilaktyki AIDS, 
trening podejmowania decyzji oraz warsztaty poradnictwa zawodowego.
Dzięki przystąpieniu do programu „Szkoła Przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej” 
szkoła wzbogaciła się o:

wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający
cyfrowe aparaty  fotograficzne
kamery
kolorową drukarkę laserową
zestaw komputerowy
radiomagnetofony z odtwarzaczami CD
liczne pomoce dydaktyczne, stroje, sprzęt sportowy

Gimnazjum Nr 3
ul. Konarskiego 3 
21-400 Łuków
tel. (025)798-27-14 

gimnazjum3@onet.eu


