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OSIAGNIĘCIA, REMONTY, WYPOSAŻENIE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 
2020/2021 

Osiągnięcia i sukcesy uczniów w roku 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Polskich 

Noblistów w Chalinie i Przedszkolu w Chalinie: 

1. Laureat Przedmiotowego Konkursu Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z języka 

niemieckiego. 

2. Przedmiotowy Konkurs Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z matematyki-etap 

rejonowy. 

3. Wojewódzki literacki konkurs na temat: „Mój wymarzony zawód” – nagroda główna 

i 3 wyróżnienia. 

4. Konkurs Ekologiczny w ramach projektu pod nazwą „Poznaje, Szanuje ,Chronię” 

realizowanego przez Stowarzyszenie z Serca ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu Edukacji 

Ekologicznej w Lipnie – I miejsce. 

5. Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczym portalu „Puszcza.TV” – wyróżnienie. 

6. Diecezjalny Przegląd Pieśni Pasyjnych – wyróżnienie. 

7. Regionalny konkurs kolęd – wyróżnienie. 

8. Konkurs Powiatowy „Przyroda wokół nas” - organizator  Stowarzyszenie „Z serca” 

Pułtusk, Centrum Edukacji Ekologicznej przy SP im. M. Kopernika w Lipnie – 

wyróżnienie.  

9. Powiatowy Konkurs plastycznym Podczas 29. Finału WOŚP zorganizowanym przez 

lipnowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wyróżnienie.  

10. Konkurs Powiatowy na temat WOŚP – wyróżnienie 

11. Międzygminny Konkurs plastyczny dla klas III „Poezja Miłosza oczami dziecka” – I 

miejsce i 2 wyróżnienia. 

12. Międzygminny Konkurs recytatorski dla klas IV-VI „Poezja Miłosza” – I miejsce i 1 

wyróżnienie. 

13. Międzygminny Konkurs recytatorski dla klas VII-VIII „Poezja Miłosza” – I miejsce i 

1 wyróżnienie. 

14. Gminny konkurs  „Znajdziesz mnie w bibliotece” – organizator Publiczna Biblioteka 

w Dobrzyniu nad Wisłą  - I miejsce. 

15. Gminny Konkurs plastyczny na portret Mariana Kowalskiego zorganizowany przez 

DDK"Żak" i Astrobazę w Dobrzyniu nad Wisłą – II miejsce. 

16. Gminny Konkurs Wielkanocny – organizator DDK „Żak” – III miejsce 

17. Gminny konkurs plastycznym "Moja Mama" zorganizowanym przez DDK "Żak" – 

wyróżnienie. 

18. Gminny Konkurs: „Portret Józefa Piłsudskiego” zorganizowanym przez DDK "Żak" z 

okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  -  2 wyróżnienia.  

19. Międzyszkolny Konkurs na kartkę świąteczno-wielkanocną z recyklingu – I   miejsce. 

20. Finał Piątych Międzynarodowych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia  udział w 

międzynarodowym konkursie "Mistrz szybkiego mnożenia" dla uczniów klas 1-6”: z 

klasy 3   uczennica w ogólnopolskiej klasyfikacji klasowej zajęła 27 miejsce (na 391 

uczniów z klas trzecich!!!) z klasy 4  uczennica w ogólnopolskiej  klasyfikacji 

klasowej zajęła 12 miejsce (na 84 uczniów z klas czwartych!!!) z klasy 6 uczennica w 

ogólnopolskiej klasyfikacji klasowej zajęła 16 miejsce!!! 
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21. Powiatowy konkurs „Pani Zima” - I miejsce, II miejsce, wyróżnienie (w różnych 

grupach wiekowych) 

22. Gminny konkurs „Mój wymarzony zawód” zorganizowanym przez Niepubliczne 

Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Dobrzyniu nad Wisłą – III miejsce. 

23. Gminny konkurs „Bałwany  i bałwanki”– I miejsce, II miejsce, III miejsce 

 i   wyróżnienie  (w różnych grupach wiekowych)    

24. Gminny konkurs plastyczny „Kwiaty, ptaki  i inne wiosny oznaki” - I miejsce, II 

miejsce, III miejsce i   wyróżnienie  (w różnych grupach wiekowych 

przedszkolnych). 

25. Troje uczniów otrzymało Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, 

24 uczniów stypendium naukowe. 

26. Najlepszy Absolwent Szkoły   Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie 

otrzymał Nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. 

27. Wszyscy absolwenci, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem otrzymali nagrody 

od sponsora – firma. 

28. Organizowane konkursy przez szkołę i udział w innych konkursach: 

 Szkolny Konkurs Matematyczny "Logiczne Pi-tanaka" 

 Szkolny konkurs  na najładniejszy plakat pn. „Chrońmy Przyrodę”.  

 Ogólnopolski konkurs  „Bezpiecznie na wsi” – organizator KRUS  

 Wojewódzki Konkurs  „Projekt Piernik” – organizator SP nr 15 im. Wł. 

Broniewskiego w Toruniu. 

 Udział w konkursie plastycznym „Jakie znasz zawody?”  na etapie 

regionalnym  zorganizowanym przez Kujawsko - Pomorską Izbę Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości  w Bydgoszczy 

 Udział w konkursie plastycznym ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 

zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w 

Krojczynie 

 Gminny konkurs plastyczny  „Palma wielkanocna” 

 Konkurs ogólnopolski „Pejzaż zimowy” 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zima biała wkoło śnieg rozsypała” 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miś Uszatek i Przyjaciele” 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” 

 XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na 

wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” . 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chalinie 

przeprowadzono remonty, renowacje i doposażono szkołę i przedszkole: 

1. Do szkoły został doprowadzony światłowód w ramach OSE o przepustowości 100 

Mbit/s – szybki Internet pozwolił na stworzenie sieci szkolnej i efektywne nauczanie 

również  w czasie nauki zdalnej. 

2. Przeprowadzono termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Chalinie: ocieplono budynek: ściany i stropy, wykonano elewację zewnętrzną, 

wymieniono pozostałe stare okna, drzwi wejściowe na salę gimnastyczną, 

wymieniono jeden piec, zamontowano pompę ciepła, wymieniono kaloryfery na sali 

gimnastycznej, zamontowano termostaty na kaloryferach, przeprowadzono renowację 

dachu na całym budynku. 

3. Z wniosku inwestycyjnego wyremontowano i przystosowano sale, sanitariaty  dla 

Przedszkola w Chalinie – efektem działania są 2 nowe sale, pomieszczenie socjalne, 
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sanitariaty dla dzieci i personelu, jest oddzielne wejście dla wszystkich 

przedszkolaków i szatnia. 

4. Wyposażono nowe sale w potrzebna meble, meble do szatni dla przedszkolaków. 

5. Pozyskano pieniądze od Rady Rodziców na zakup 2 telewizorów dla Przedszkola w 

Chalinie i wymiana podłogi w dyżurce. 

6. W jednej sali przedszkolnej zamontowano rolety wewnętrzne. 

7. Wymiana części podłogi w dwóch salach przedszkolnych (likwidacja miękkich 

wykładzin). 

8. Zakupiono brakujące krzesła dla przedszkolaków  i uczniów klas I-III. 

9. Z własnych środków wymalowano salę gimnastyczną, hol główny i korytarz na 

parterze w części gdzie uczą się klasy I-III, wykonano zabudowę na korytarz na 

wystawę pucharów i prezentację Polskich Noblistów. 

10. Z własnych środków i częściowo ze środków funduszu sołeckiego w Chalinie 

wykonano renowację parkietu na sali gimnastycznej. 

11. Została stworzona pracownia komputerowa dla uczniów klas I-III. Pracownia została 

powstała na bazie starych komputerów do których zostały zainstalowane niezbędne 

zakupione części typu: adaptery, switche, kamerki internetowe, kable itp. – w efekcie 

tych działań klasy I-III uczą się tylko na parterze w jednym skrzydle szkoły 

przeznaczonym tylko dla nich. 

12. Rozbudowano, uaktualniona Serwer w pracowni komputerowej. 

13. Została stworzona nowa strona internetowa www.spchalin.pl i strona BIP 

www.bip.spchalin.pl , korzystając z własnej domeny zostały utworzone nowe 

bezpieczne konta poczty e-mail: zsp@spchalin.pl   dyrektor.zsp@spchalin.pl   

sekretariat.zsp@spchalin.pl  

14. Z kancelarii szkoły wydzielono sekretariat i zamontowano rolety antywłamaniowe. 

15. Zakupiono kopiarkę cyfrową RICOH AFICIO MP4054 poleasingową, którą 

zainstalowano w pokoju nauczycielskim. 

16. Doposażono kuchnię szkolną w: stolik kelnerski (niezbędny przy roznoszeniu 

podwieczorku dla przedszkolaków), garnki, patelnie, talerze, sztućce, dzbanki, kubki, 

półmiski. 

17. Sale lekcyjne dla uczniów klas starszych zostały wyposażone w stoliki uczniowskie 

pojedyncze – 4 sale lekcyjne. 

18. Zakupiono 4 tablice korkowe a 6 otrzymano  od sponsora – osoba prywatna. 

19. Otrzymano od sponsora – firma, telewizor do świetlicy. 

20. Zakupiono pomoce dydaktyczno-sensoryczne dla dzieci i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami – sala sensoryczna jest w trakcie realizacji. 

21. W trakcie całego roku szkolnego obsługiwano oczyszczalnię ścieków. Badano ścieki i 

dokonywano napraw – pompa i innych drobnych napraw  w oczyszczalni ścieków. 

22. Wymiana pokryw włazowych do silosów na ekogroszek, - koszty to zakup materiału, 

wykonanie jeden z rodziców. 

23. Wykonano konserwację – pomalowanie urządzeń, drobne naprawy urządzeń na Placu 

Zabaw. 

24. Systematycznie dokonuje się przeglądu bazy pod kątem bhp i ppoż:   

 jeden raz w roku kontrola stanu technicznego obiektu, 

 przegląd 5 letni stanu technicznego budynku, 

 jeden raz w roku kontrola stanu technicznego „Placu zabaw”, 

 jeden raz w roku przegląd gaśnic i hydrantów, 

http://www.spchalin.pl/
http://www.bip.spchalin.pl/
mailto:zsp@spchalin.pl
mailto:dyrektor.zsp@spchalin.pl
mailto:sekretariat.zsp@spchalin.pl
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 co roku przegląd kominów, 

 przegląd instalacji gazowej, 

 przegląd urządzeń technicznych 

25. W szkole odbyły się kontrole: Kontrola - prawidłowość wykonywania przez 

dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we 

Włocławku, Kontrole Sanepidu, Kontrola BHP i Ppoż – wszystkie kontrole bez 

zaleceń. 

Udział Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i Przedszkola w Chalinie 

w projektach, programach i akcjach w roku szkolnym 2021/2021 

1. Przystąpienie i realizacja programu – Program Szkolny Klub Sportowy 

koordynowany przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związku Sportowego w 

Toruniu. 

2. Szkoła brała udział w „Programie dla szkół” – owoce, warzywa i produkty mleczne 

dla uczniów klas I-V. 

3. Szkoła brała udział w projekcie „Lekcja enter” dla nauczycieli – szkoła 

rekomendowanym przez MEiN i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

4. Udział w projekcie  „Dołącz do eTwinning” – szkoła i przedszkole. 

5. Udział w WOŚP 2021: konkurs plastyczny, skarbonki internetowe oraz akcja, w 

której poprzez sport pomagamy WOŚP z Fundacją Pho3nix.  

6. Akcja „Góra grosza” - Udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci wychowujących 

się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych; Akcja trwała do 31.05.2021r. Waga 

Góry Grosza – 23,4 kg; wartość – 329 zł 16 gr. – przedszkole. 

7. Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wyzwania Teodora”. Projekt 

objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno  Wiesława Kozłowskiego  oraz 

Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi – przedszkole. 

8. Udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek” czyli 

„Bajkowa podróż do krainy dziecięcej wyobraźni” – przedszkole. 

9. Udział w Projekcie  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – przedszkole. 

Szkolenie i dokształcanie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chalinie w 

roku szkolnym 2020/2021 

1. Studia magisterskie – Filologia angielska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy – rozpoczęte  

2. Studia podyplomowe: 

 Studia Podyplomowe – Biologia – Szkoła Wyższa im. Pawła 

Włodkowica w Płocku - ukończone 

 Edukacja  wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku – ukończone, 

 Logopedia –Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku – ukończone 

 Studia podyplomowe  - w zakresie edukacji i terapii osób z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Wyższa Szkoła Nauk w 

Warszawie – ukończone, 

 Studia Podyplomowe – w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z 

autystycznym spektrum zaburzeń – Kujawska Szkoła Wyższa we 

Włocławku – ukończone, 
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 Studia Podyplomowe – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną – Kujawska Szkoła Wyższa we 

Włocławku – ukończone, 

 Logopedia - Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku – 

ukończone, 

 Diagnoza i terapia pedagogiczna- Szkoła Wyższa im. Pawła 

Włodkowica w Płocku – rozpoczęte, 

 Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum 

autyzmu i Zespołem Aspergera- Szkoła Wyższa im. Pawła 

Włodkowica w Płocku – rozpoczęte, 

 Psychologia Transportu- Uniwersytet Warszawski – rozpoczęte, 

3. Kursy doskonalące: 

 Podwyższanie kwalifikacji z języka angielskiego na poziom B2 w 

„Szkole Języków Obcych GREENWICH” we Włocławku – 

rozpoczęte, 

 Kurs psychoterapii poznawczo- behawioralnej: Akademia Motywacji i 

Edukacji w warszawie – ukończone, 

 Kursu Polskiego Języka Migowego PJM na Poziomie Doskonalącym 

A2/B1 ( MIGADA Adrianna Brzoska) – ukończone, 

 Kursy EDU-Mach: Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej 

w pracy nauczyciela, Terapia przez zabawę, Terapia ręki – ukończone. 

4. Udział wszystkich nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w: 

szkoleniach, warsztatach, konferencjach, webinariach, wykładach on-line, e-

konferencjach i radach szkoleniowych zewnętrznych i wewnętrznych – jest ich 

bardzo dużo, żeby wymieniać (wszystkie są wymienione w sprawozdaniu z 

WDN szkoły i przedszkola i umieszczone w protokole). 

 

 


