Czerwiec to czas podsumowania osiągnięć uczniów w kończącym się roku szkolnym.
Ten rok był na pewno wyjątkowy, inny niż dotychczasowe, bowiem w przeważającej
większości nauka odbywała się w formie zdalnej. Było to ogromne wyzwanie dla wszystkich
- dla nauczycieli, by dotrzeć w tej niecodziennej formule do uczniów, a także dla samych
uczniów, bo wymagała od nich ogromnej samodyscypliny, dojrzałości oraz uświadomienia
sobie, że od ich zaangażowania zależy, ile się nauczą i ile wyniosą z lekcji.
Wydawałoby się, że kiedy w budynku szkoły byli tylko nauczyciele, którzy w pustych
pracowniach prowadzili lekcje, kontaktując się ze swoimi wychowankami przez platformy
edukacyjne, uczniowie ograniczyli swoją aktywność tylko do udziału w lekcjach zdalnych.
Okazało się zupełnie inaczej. Na przekór trudnościom młodzież brała udział w olimpiadach
i konkursach, udzielała się też artystycznie, biorąc chociażby aktywny udział w zdalnych
akademiach.
•

28 września 2020 roku w Wojewódzkiej Bibliotece im. Józefa Piłsudskiego odbył się
finał konkursu historycznego "Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę". Naszą szkołę
reprezentowała Paulina Walas - uczennica klasy 3TB

•

2 października uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce w grze miejskiej "Śladami
Tomaszowian w bitwie Warszawskiej 1920" w składzie: Szymon Grudziak Mikołaj
Szurpik, Jakub Szmidel Magdalena Duras z klasy III Tb

•

25 listopada 2020 roku został rozstrzygnięty konkurs, którego celem było plastyczne
przedstawienie nowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 3. Na konkurs wpłynęło wiele prac wykonanych przez
uczniów klas technikum i szkoły branżowej rozmaitymi technikami plastycznymi i
komputerowymi. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła laureatów, którymi zostali:
I miejsce - Kacper Wójciak klasa II TbP, II miejsce -Natalia Tarczyńska- klasa II TbP,
III miejsce- Paulina Pierzchała- klasa IBcP

•

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” 1 grudnia 2020
r. w naszej szkole odbył się Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”
organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod patronatem Ministra Edukacji
i Nauki. Udział w konkursie on - line wzięło 11 osób z klas 2Tb, 3Tb i 4Ta. Najlepsi
na etapie szkolnym okazali się Szymon Grudziak z klasy 3Tb i Natalia Szczepańska
z klasy 2Tb. Zwycięzcy zostali zakwalifikowani do udziału w etapie regionalnym
konkursu.

•

20 listopada 2020 r. odbyła się V Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna
zorganizowana przez Uniwersytet Gdański w Sopocie. Przystąpiło do niej w formie online 42 uczniów z klas 2Tb, 3Tb i 4Ta. W ZSP nr 3 najlepszymi "logistykami"
wyłonionymi w tej Prestiżowej Ogólnopolskiej Olimpiadzie pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej okazał się Kacper Pązik (z kl. 4Ta). Na drugim
miejscu uplasował się Krystian Rychwalski (kl. 4Ta), a na niższym miejscu podium ex
aequo Bartłomiej Brzeski (z kl. 4Ta) i Agnieszka Wasilewska (z kl. 2Tb).

•

3 marca 2021 r. uczniowie naszej szkoły: Natalia Szczepańska i Szymon Grudziak
wzięli udział w etapie regionalnym VIII edycji konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy".
W tym roku odbył się on w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. Reymonta
w Łowiczu. Konkurs był zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach
uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.
W roku szkolnym 2020/2021 był on objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji
i Nauki.

•

5 marca 2021 r. odbył się II etap (wojewódzki) V Ogólnopolskiej Olimpiady SpedycyjnoLogistycznej
organizowanej
przez
Uniwersytet
Gdański
w
Sopocie.
Z ZSP nr 3 przystąpiło 3 uczniów z kl. 4Ta: Kacper Pązik, Krystian Rychwalski
i Bartłomiej Brzeski.

•

14 kwietnia 2021 r. uczniowie z klasy 3Tb, w ramach Ogólnopolskiego Dnia
Przedsiębiorczości, wzięli udział w e-wizycie w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Przedstawiciele KP PSP zapoznali
uczestników spotkania z działalnością i zadaniami Straży Pożarnej oraz przedstawili.

•

5 maja 2021 roku nasza szkoła zorganizowała konkurs on - line dla uczniów klas VII –
VIII szkół podstawowych pod nazwą „Wkład naukowców polskich w rozwój nauk
matematyczno- przyrodniczych i technicznych”.

•

6 czerwca zakończył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych poświęcony
patronom roku 2021 Stanisławowi Lemowi, Stefanowi Wyszyńskiemu i Konstytucji 3
maja.

•

9 czerwca w ZSP nr 8 został rozstrzygnięty konkurs historyczny zorganizowany
w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w którym uczeń klasy III TB Mateusz
Lalek, reprezentujący naszą szkołę, otrzymał wyróżnienie.

•

Uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia w wysokości 3000 złotych w ramach
Projektu Zawodowcy w łódzkiem.

Młodzież ZSP nr 3 nie zapomniała w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
o potrzebujących, o czym świadczy jej aktywny udział w akcjach niesienia pomocy ludziom
i zwierzętom.
•

16 października w ramach Światowego dnia żywności i walki z głodem uczniowie
zebrali żywność dla najbardziej potrzebujących i przekazali fundacji „Arka Nadziei”.
Akcję koordynowała pani Aneta Kaźmierczak.

•

W grudniu młodzież i nauczyciele włączyli się aktywnie
na Święta".

•

12 grudnia W ramach akcji MEN "Razem na święta" uczniowie naszej szkoły:
Aleksandra Rapalska (kl II TbP), Daniel Wachowicz (kl I BcP), Szymon Dębowski (kl I
BaP) i Jakub Lasek (kl III Ba) pod opieką nauczyciela Elżbiety Miloradović wzięli udział
w Kiermaszu Świątecznym Komitetu Społecznego "Ratujemy życie Pani Mirosławy

do Akcji MEN " Razem

Braszak". Nasza młodzież dostarczyła własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe,
upieczone ciasta oraz osobiście pomogła w przeprowadzeniu zbiórki.
•

14 grudnia w ramach akcji "Razem na święta" Szkolne Koło Wolontariatu zakończyło
zbiórkę darów dla psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Tomaszowie Mazowieckim. Mimo nauki zdalnej akcja spotkała się z ogromnym
odzewem ze strony uczniów. Zebrano karmę suchą i mokrą, koce, miski, pościel,
zabawki oraz drapak. W zbiórce uczestniczyli uczniowie z klas: IITaP, II Tb, II Ba,
II BaP, III Ba, III Ta, III Tb i IV Ta oraz wychowankowie Bursy w ZSP nr 3. Akcję
koordynowała p. Monika Kapała

•

14 grudnia w ramach akcji MEN "Razem na święta" uczniowie należący
do Szkolnego Klubu Żonkila z klasy II TbP Kacper Wójciak i Jakub Kamiński
przygotowali wirtualną kartkę ze świątecznymi życzeniami. Kartka ta została przesłana
do zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul.Jana Pawła II.

•

15 grudnia w odpowiedzi na akcję MEN "Razem na święta" uczniowie należący
do Szkolnego Klubu Żonkila przygotowali kartki z życzeniami świątecznymi, które
zostały rozesłane do emerytowanych pracowników naszej szkoły

•

W ramach tejże akcji uczniowie ZSP nr 3 oraz wychowankowie Bursy dostarczyli
zaprzyjaźnionym dzieciom z Domu Dziecka "Słoneczko" Mikołajowe prezenty.

•

16 grudnia w ramach akcji MEN "Razem na święta" przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego - Monika Steciuk, Kacper Pająk i Kacper Pązik przekazali
wychowankom Domu Dziecka "Słoneczko" oraz tomaszowskim Domom Pomocy
Społecznej przy ulicy Jana Pawła II, Polnej i Farbiarskiej stroiki. Kartki świąteczne
dołączone
do
stroików
zostały
wykonane
przez członków
Szkolnego
Koła Wolontariatu i Klubu Żonkila. Akcję koordynowały panie Renata Porczyk,
Katarzyna Geszcz i Małgorzata Walasik

•

Nasza Bursa również przyłączyła się do akcji MEN ” Razem na Święta". Przygotowano
e – kartki z życzeniami i rozesłano je do burs i internatów, które wyraziły chęć wzięcia
udziału w wymianie życzeń świątecznych między placówkami. Własnoręcznie
wykonane e- kartki przesłano do wielu internatów i burs. Akcję koordynowały panie
Renata Porczyk i Elżbieta Mrozicka.

•

31 stycznia 16 wolontariuszy z ZSP nr 3 wzięło udział w 29. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano pieniądze dla oddziałów dziecięcej
laryngologii,
otolaryngologii
i
diagnostyki
głowy. Akcję
koordynowała
p. Monika Kapała.

•

21 maja członkowie Klubu Żonkila wpłacili pozyskaną kwotę 170 zł na cel budowy
miejskiego hospicjum dla ludzi terminalnie chorych. Akcję koordynowała p. Elżbieta
Miloradović.

•

•

1 czerwca w Dzień Dziecka odbyło się uroczyste przekazanie samochodu
pożarniczego przeznaczonego na magazynowanie korków. Zgromadzone nakrętki
będą sukcesywnie oddawane na recykling, a zebrane środki przekazywane na
potrzebujące dzieci. Akcję koordynował p. Tomasz Wachoń.
2 czerwca podsumowano kolejną w tym roku szkolnym zbiórkę darów dla Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. Akcję koordynowała
p. Monika Kapała.

Swoimi sukcesami edukacyjnymi i udziałem w akacjach wolontariackich uczniowie naszej
szkoły udowodnili, że stać ich na wiele. Jak widać, nie jest ważna forma kształcenia - zdalna
czy stacjonarna, liczą się przede wszystkim chęć uczenia się i pomagania, zapał i pasja
poznawania nowych rzeczy.

