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01.09.1960  r. Powstanie Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu z siedzibą przy ul.  Krasickiego. 

1.09.1965 r. Przeniesienie szkoły do nowego budynku (tysiąclatki) przy ul. M. Konopnickiej  2,    

nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej. 

01.09.1973 r. Zmiana nazwy na Zbiorczą szkołę Gminną im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu;   

 dyrektor szkoły pełni jednocześnie funkcję gminnego dyrektora szkół. 

19.05.1984 r. Ufundowanie szkole sztandaru przez Komitet Rodzicielski w uznaniu jej   dotychcza-

sowych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, otwarcie  nowej Izby Pamięci 

Narodowej. 

01.09.1985 r. 

 

 Przywrócenie dawnej nazwy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii  Dąbrowskiej w 

Reszlu. 

18.11.1992 r.   Powołanie pierwszej Rady Szkoły z udziałem rodziców, uczniów,  nauczycieli i 

przedstawicieli środowiska lokalnego. 

1993 r.   Rozpoczęcie wdrażania programu profilaktyki uzależnień w kl. I-III (adaptacja    

dwóch amerykańskich programów profilaktycznych „ Substancje Education”). 

1993 r.  Podjęcie cyklu działań w zakresie profilaktyki uzależnień i profilaktyki  niedostoso-

wania społecznego w kl. IV- VIII. 

18.06.1998 r. Uroczyste otwarcie sali komputerowej sfinansowanej w 50% przez Radę  Szkoły . 

01.09.1999 r.   reforma systemu oświaty. Pożegnanie pierwszych absolwentów sześcioletniej szkoły 

podstawowej (kontynuacja nauki w gimnazjum). 

1999 r.    Rozpoczęcie realizacji kilkuletniego wewnątrzszkolnego programu „ Edukacji Euro-

pejskiej”. 

2000r.  Zainstalowanie i uzyskanie dostępu do sieci internetowej w szkole. 

03. 04. 2000 Zatwierdzenie opracowanego przez nauczycieli, rodziców i uczniów sześcioletniego 

Szkolnego Programu Wychowawczego. 

2000 r. Założenie  EKOZESPOŁÓW 
05. 06. 2001r.   „Dzień Węgierski” z udziałem gości z Instytutu Kultury Węgierskiej. 
09. 06.2001r.   Wręczenie szkole nowego sztandaru. 

2001r. Przyznanie szkole medalu honorowego „Zasłużonym Reszel”. 
2002 r.- Opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, wprowadzenie nowej tradycji :     

wybór Damy i Dżentelmena roku - przyznawanie nagrody im. „Stasia i Nel”.  

2002/2003 r. Wprowadzenie nadobowiązkowych zajęć języka angielskiego w klasach I-III. 

2002r. Utworzenie Szkolnego Klubu Europejskiego „Brukselka.” 

2002 r. (maj) Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla mieszkańców Gminy   Reszel. 

2003 r.  
 (10 – 15 lipca) 

Trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży w Reszlu  ph. „ Razem łatwiej”z 
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udziałem młodzieży czeskiej (Jemnice) i austriackiej (Raabs an der Thaya). 

2004r.  Przyznanie brązowej statuetki „ Przyjaciele Ziemi” za  wieloletnie upowszechnianie    

ekozespołów. 

2004/2005 r. Wprowadzenie nadobowiązkowych zajęć z języka niemieckiego. 

2004 r. 
 (10 – 16 lipca) 

trójstronna wymiana młodzieży ph. „Razem ku przyszłości”w  Raabs an der Thaya z 

udziałem członków klubu  oraz  młodzieży z Czech. 

2005 r. Trójstronna wymiana młodzieży w Czechach ph. „ Poznaj mnie, poznam Ciebie”. 

2006 r.  
( X – XII) 

Przystąpienie do realizacji opracowanego projektu: „Let’s play English”. 

2006 r. Ttrójstronna wymiana młodzieży w ramach realizacji projektu „Młodzież”  

ph.„ Z jednej jesteśmy planety – Ziemi”. 

2007r.   Przyznanie srebrnej statuetki „ Przyjaciele Ziemi” za  wieloletnie wspieranie progra-

mu ekozespołów  w regionie Warmii i Mazur. 

2007 r. - Nadanie certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku ”. 

 Utworzenie we współpracy z Nadleśnictwem Mrągowo ścieżki edukacyjno – przy-

rodniczej „Tajemnice lasu” na terenie Leśnictwa Grzybowo. 

 2007 r.   Powołanie Rady Rodziców. 

2009 r.   Objęcie wszystkich uczniów programem „Mleko z klasą”. 

2009 r. Realizacja projektu unijnego „Młodzież otwarta na kulturę”. 

2009 r. -  
2009/2010 r. 

Realizacja projektu „Archimedes gości w gminie Reszel” 

2010 r.  
( IV/V)   

Realizacja projektu doposażenia placówek szkolnych w Gminie Reszel – Wyposaże-

nie 15  pracowni w sprzęt multimedialny, pracowni przyrody w stół laboratoryjny, 

sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. 

Czerwiec 2010 Uroczystość 50-cio lecia szkoły 

maj 2011 Zewnętrzna ewaluacja szkoły: Procesy zachodzące w szkole.                                   

Wysoka ocena pracy szkoły 

09.2011 r. Unijny projekt systemowy: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III                

,,Raz, dwa, trzy, potrafisz i ty” 
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