Historia Szkoły Podstawowej nr 3

Historia szkoły jubilatki – o czym przypomnieli podczas akademii jej uczniowie – sięga XIX
wieku. Już od roku 1848 można mówić o funkcjonowaniu ośrodka edukacyjnego na terenie Janowa
Miejskiego, dzielnicy Mysłowic. Początkowo nauczanie odbywało się w domach prywatnych
i przeznaczone było dla dzieci wyznania ewangelickiego, obowiązywał także język niemiecki.
Pierwszy budynek szkolny powstał w roku 1896 przy ulicy Janowskiej 2. Od tego momentu szkoła
rozpoczęła zorganizowane nauczanie w sześciu salach lekcyjnych. Pierwszym kierownikiem
wybrany został niemiecki nauczyciel Muller.
W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość, ale sprawa polskości Śląska nadal nie była
rozwiązana i nauka w szkole ciągle odbywała się w języku niemieckim. W roku 1922 przyłączono
wschodnią część Górnego Śląska do odrodzonej Polski. W wyniku zmian przynależności
państwowej zlikwidowano niemieckie szkoły.
Początek polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 w Mysłowicach to rok 1922.
Placówka otrzymała patronat Karola Miarki – nauczyciela, pisarza, publicysty walczącego
o polskość Śląska. Pierwsze kierownictwo w polskiej Szkole nr 3 w Mysłowicach objął Michał
Szubert, a następnie Tadeusz Żelechowski, który kierował placówką aż do napaści wojsk
hitlerowskich na Polskę i włączenia Górnego Śląska do Rzeszy Niemieckiej. W okresie II wojny
światowej (1939 – 1945) budynek został przekształcony w szpital wojskowy, a następnie
w garnizon wojsk lotniczych.
Po wojnie szkoła odrodziła się i jeszcze przed zakończeniem wojny wznowiła swoją działalność.
Naukę rozpoczęto 22 lutego 1945 r. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został
Władysław Zadęcki. W roku 1960 załoga Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” objęła patronat
nad budową nowego budynku szkolnego, ponieważ placówka przy ul. Janowskiej 2 nie była
wystarczająca dla takiej ilości uczniów. Akcję budowy podjęto w ramach ogólnopolskiego zrywu
społecznego pod hasłem „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. 2 września 1962 roku
nastąpiło uroczyste przekazanie nowego budynku szkolnego przy ul. 1000 – lecia Państwa
Polskiego 6 . Patronem szkoły został Edward Żabiński – działacz ruchu robotniczego, sekretarz
Komitetu Okręgowego PPR, założyciel i przywódca Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR,
zamordowany przez hitlerowców w 1944 roku.

We wrześniu 1987 roku pracownicy Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” przekazali uczniom
Sztandar Szkoły ufundowany przez załogę Kopalni z okazji 25 – lecia istnienia szkoły w nowym
budynku.
W 2003 roku szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą” w ogólnopolskiej akcji podnoszenia
jakości pracy placówek oświatowych, która przeprowadzana była pod patronatem Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego. Od tego roku rodzice wraz z nauczycielami i uczniami organizują
coroczny Festyn Szkolny w pierwszą sobotę czerwca.
21 marca 2006 roku szkoła otrzymała imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Po rocznych staraniach
zmiany patrona, przeprowadzonym referendum, uzyskaniu zgody od Międzynarodowej Kapituły
Orderu Uśmiechu Rada Miasta Mysłowice 26 stycznia 2006 roku przyjęła uchwałę w sprawie
nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uchwałę
tę 21 marca, podczas uroczystej szkolnej akademii, odczytał ówczesny Przewodniczący Rady
Miasta Mysłowice Edward Lasok. Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie pierwszego dnia
wiosny obchodzi się Święto Szkoły.
W roku 2007 szkoła otrzymała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości oraz po raz pierwszy przystąpiła
do międzynarodowego programu edukacyjnego Sokrates Comenius.
Szczególnie doniosłe wydarzenie miało miejsce w roku 2010 – wtedy mysłowicka „Trójka” była
gospodarzem VI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Placówek im. KOU.
Od września 2012 roku funkcję dyrektora Szkoły pełni Barbara Zawiślak.
W roku Jubileuszu 90 – lecia Szkoła Podstawowa nr 3 prowadzi 16 oddziałów dla 348 uczniów.

