
25 lat minęło… 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1                                           

W KNUROWIE 

Historia zatoczyła koło… 



Szkoła w budowie 



Szkoła w budowie 

„Nowa szkoła dla zdolnych dzieci...” 



Uroczyste otwarcie szkoły 
14 października 1991 r. 



Poświęcenie szkoły -  

22 grudnia 1992 r. 



Od 1 września 1999 roku 

do 1 września 2014 roku 
funkcjonowaliśmy jako dwie 

szkoły: 







Dyrektorzy  

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 

•w latach 1. 09. 1991 - 31. 08. 2003-                  
mgr Jan Szumilas  



• w latach 1. 09. 2003 - 31. 08. 2008 

mgr Danuta Książek-Krysta 
 

 



•od 1. 09. 2008 roku  
funkcję dyrektora MSP 9 pełniła  

mgr Marzena Rudzewicz 



Dyrektor MG 3 
 

Od 1. 09. 1999 r. do 31. 08. 2014 r.  

mgr Krystyna Dziedzic   



1 września 2014 r.  

obydwie szkoły zostały połączone       w 

w Zespół Szkół  nr 1  

funkcję dyrektora powierzono  

mgr Marzenie Rudzewicz  



Funkcję zastępców dyrektorów  

pełniły: 

 

      mgr Urszula Wyglądacz 

          mgr Maria Malińska-Kijas 

•    Aktualni zastępcy: 

•     mgr Alina Długosz  

•    mgr Barbar Markowska  



Pierwsze grono pedagogiczne 



Część obecnego grona pedagogicznego 

– uczący w MSP9  

w Zespole Szkół nr 1 



Część obecnego grona pedagogicznego – 

uczący w MG3 w Zespole Szkół nr 1 

 



                       i zmieniała… 

Przez lata szkoła się rozwijała… 



 Ale zawsze mogliśmy i nadal możemy 
pochwalić się wieloma sukcesami  

w  konkursach przedmiotowych, artystycznych  
i sportowych na szczeblu ogólnopolskim, 
wojewódzkim, powiatowym i miejskim. 



Gabloty na szkolnych korytarzach 

pełne są pucharów i dyplomów 







NASZE SUKCESY 
 Co roku otrzymujemy wyróżnienie z okazji Dnia 

Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcie najwyższych 

wyników dydaktycznych w mieście, powyżej średniej 

krajowej, potwierdzonych sprawdzianami, egzaminami 

gimnazjalnymi oraz za wysokie wyniki w wojewódzkich 

konkursach przedmiotowych! 
 
   



 

Posiadamy tytuły: 
 

 „Szkoła z klasą”                            

            i  

     „Szkoła  

bez przemocy” 

 







Bierzemy udział w różnych 
programach i projektach ... 





Należymy  

do Klubu Szkół UNICEF 





Osiągnięcia artystyczne 
  W naszej szkole uczniowie osiągają liczne 

sukcesy artystyczne. W repertuarze zespołu są 

pieśni artystyczne i piosenki rozrywkowe z polskiej  

i światowej literatury muzycznej.  

W dorobku artystycznym znajdują się nagrane płyty 

CD z kolędami i pastorałkami.  

Organizujemy 
 

Koncerty kolęd 

poświęcone Janowi 

Pawłowi II, które odbywają 

się w kościele Matki 

Boskiej Częstochowskiej                

w Knurowie 



http://www.chormg3knurow.strefa.pl/Plakaty/Duze/Plakat na koncert koled w 2009.jpg


Od lat organizujemy 

Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki    

Obcojęzycznej.    

W tym roku odbyła się XXI edycja festiwalu. 



 Nasza uczennica Julia Hemmerling jest 

laureatką nagrody Prezydenta Miasta Knurów                       

w dziedzinie kultury i sztuki.  

Soliści i zespół są laureatami I miejsc na wielu 

festiwalach i konkursach muzycznych. 



Organizujemy Wojewódzki Festiwal 

Piosenki Frankofońskiej 

  



W naszej szkole również  sport jest  

na wysokim poziome. 

 Uczniowie otrzymują wiele pucharów  

i nagród za osiągnięcia we wszystkich 

dyscyplinach sportowych. 





Uczymy się i bawimy… 





ŚLUBUJEMY 







WYCIECZKI 



... aż nadszedł czas  
Jubileuszu 25-lecia szkoły 

I tak mijały lata .... 



Co będzie dalej ?... 

 

 

 
 

Najważniejsze jest jeszcze 

przed nami ! 


