
Działania podejmowane w roku 2020 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie 

 

1. Współpraca z Ośrodkami  Pomocy 

Społecznej  

w Zagnańsku oraz Miedzianej Górze, z 

GKRPA  

w Zagnańsku – udział w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w 

rodzinie,  

z policjantami z I Komisariatu Policji w 

Kielcach,  

z Powiatową Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Bodzentynie, z Oddziałem 

Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Kielcach, ze 

Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i 

Edukacji,  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Centrum Interwencji Kryzysowej w 

Kielcach, z Gminną Biblioteką Publiczną w 

Samsonowie. 

 



 

2. Przekazywanie wiedzy na temat zwyczajów 

świątecznych, nauka wykonywania palm 

wielkanocnych, ozdoby, zwyczaje i tradycje 

świąteczne, budowanie więzi 

międzypokoleniowych – spotkania z paniami 

zespołu Tumlinianie. 

 

 
 

Międzypokoleniowe spotkanie  

 

 

 

 
 

Palma wykonana podczas spotkania  

z paniami  

z zespołu Tumlinianie. 

 

3. Działania podejmowane przez Szkolny Klub 

Wolontariatu: całoroczna zbiórka zakrętek 

dla Stasia – przekazanych na  rehabilitację 

chłopca, zbiórka artykułów szkolnych i 

papierniczych dla dzieci  

z ubogich części Bułgarii, zbiórka artykułów 

szkolnych, papierniczych, zabawek, książek 

dla dzieci z oddziału onkologicznego 

szpitala  

w Kielcach. Adopcja serca - zbiórka 

pieniędzy  

i przekazanie zebranej kwoty na konto Sióstr 

Pallotynek oraz napisanie listu do chłopca  

z Kamerunu, którym opiekuje się szkoła. 

 

 

 
 

Adopcja Serca – Albin Beye Minkos 

 

 



 

List od Albina 

 

4. W ramach współpracy z Caritasem 

włączono się również w akcje: pomoc 

misjonarzom, zorganizowano sprzedaż 

kremówek w ramach “Dnia Papieskiego”, z 

którego dochód przekazano na wsparcie 

ministrantów Parafii w Tumlinie.  

 

 

5. W ramach rozwijania postaw patriotycznych 

kontynuowano współpracę z Instytutem 

Pamięci Narodowej, redagowano gazetkę 

ścienną przed pracownią historyczną o 

tematyce patriotycznej, przygotowano i 

przeprowadzono szkolny konkurs Ojczyzna 

-Wolność-Niepodległość, zainicjowano 

akcję związaną ze Świętem Konstytucji 3 

Maja – uczniowie wykonali plakaty, które w 

formie kolażu udostępniono na padlecie 

zamieszczonym na stronie internetowej 

szkoły. Brano również udział  

w ogólnopolskiej akcji BohaterOn – włącz 

historię,  

w ramach której wysyłano pocztówki do 

żyjących uczestników powstania 

warszawskiego. 

 

 

 
 

Kolaż plakatów na padlecie 

6. Działania podejmowane  w bibliotece 

szkolnej. Podczas pracy zdalnej przy 

pomocy dziennika elektronicznego 

prowadzono działalność  

o charakterze propagatorskim, wskazującym 

uczniom strony internetowe największych 

bibliotek w Polsce oraz serwisów 

internetowych udostępniających 

audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, 

podręcznikami i materiałami edukacyjnymi. 

 

 
 

Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

 

 



Tydzień bibliotek (8-15 maja) odbywał się w 

przestrzeni wirtualnej. Tegoroczne hasło 

przewodnie brzmiało: „Zasmakuj w 

Bibliotece”. Zachęcano uczniów do 

czytania, a następnie ilustrowania 

przeczytanych książek. Biblioteka szkolna 

przyłączyła się do XIX edycji 

ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” trwającej w dniach od 30 maja do  

7 czerwca 2020 roku w tym roku akcja 

przebiegała pod hasłem „Cała Polska czyta 

dzieciom  

o zwierzętach”. Uczniowie korzystając ze 

strony internetowej GBP w Samsonowie 

słuchali wierszy Agnieszki Frączek 

czytanych przez znane osoby  

z terenu naszej gminy.  Czytelnicy mieli 

również możliwość wziąć udział w 

spotkaniach autorskich online 

organizowanych przez WBP im.  

W. Gombrowicza w Kielcach.  

Podejmowano również liczne działania w 

ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 7 

września 2020 roku  

w naszej szkole odbyło się Narodowe 

Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. 

W październiku nasza szkoła otrzymała 

podziękowanie od Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za 

udział w akcji Narodowego Czytania. 

Oprócz listu gratulacyjnego szkoła 

otrzymała okolicznościowy egzemplarz 

„Balladyny" wraz z dedykacją podpisaną 

przez Parę Prezydencką. 5 listopada 

 2020 roku w bibliotece szkolnej miało 

miejsce uroczyste przekazanie uczniom klas 

pierwszych wyprawek czytelniczych w 

 
 

 

Czytanie „Balladyny” 

 

 
 

 

Podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział  

w akcji Narodowego Czytania. 

Podziękowanie od Pary Prezydenckiej  

za udział w akcji Narodowego Czytania. 
 



ramach kampanii „Mała książka - wielki 

człowiek”, przygotowanej przez Instytut 

Książki pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Każdy 

pierwszoklasista otrzymał książkę pt. 

„Pierwsze abecadło", broszurę informacyjną 

dla rodziców pt. „Książką połączeni, czyli 

uczymy się czytać razem" oraz kreatywny 

alfabet. 

 

7. W ramach rozwijania samorządności 

przeprowadzono liczne akcje integrujące 

społeczność szkolną. Zorganizowano 

zabawę choinkową oraz kawiarenkę, Dzień 

Piżamy i pocztę walentynkową. 

Przeprowadzano również wybory do 

Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra 

– zakwalifikowany został Filip Bugaj. 

 

 
 

Dzień Piżamy w klasie „0” 

 

8. Działania podejmowane przez drużyny 

harcerską  

i zuchową: w dniach 24-26 stycznia –  49 

Tumlińska Drużyna Harcerska wzięła udział 

w Zimowym Biwaku „Bajda” w Mójczy. 

Brano również udział 

 w II edycji Ogólnoświatowej Akcji 

„Wszystkim jest  

z zuchem dobrze” i przygotowano paczkę dla 

Zastępów Zuchowych z Brodnicy. 49 TDH 

zaprojektowała kartki o tematyce 

nawiązującej do Dnia Myśli Braterskiej. 22 

lutego 2020 roku odbył się rajd Gminnego 

Związku Drużyn z Gminy Zagnańsk. 

 

 
 

Zimowy biwak „Bajda” w Mójczy 

 

 
 

Gra terenowa na zuchowej zbiórce 

 



9. W ramach rozwijania kompetencji 

informatycznych przeprowadzono szereg 

działań dotyczących cyberprzemocy oraz 

rozwijania umiejętności bezpiecznego i 

higienicznego korzystania  

z komputera oraz zasobów internetu. W 

szkole działała koło programistyczne, 

prowadzone w ramach projektu „Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego”.  

W czasie zajęć uczniowie uczyli się myślenia 

komputacyjnego, poznawali różne systemy 

liczbowe  

i sposoby przedstawiania liczb w każdym z 

nich,  

a także podstawy języka C++. W ramach 

projektu zostały zorganizowane drużynowe 

ogólnopolskie zawody algorytmiczne. 

Drużyna Szkoły Podstawowej w Tumlinie w 

składzie: Leonard Radek, Antoni Strzępka i 

Wiktor Rożek w finale zajęła drugie miejsce. 

Dzięki temu szkoła otrzymała dodatkowy 

zestaw edukacyjny (mata edukacyjna + trzy 

roboty) poza standardowymi trzema 

mBotami, które otrzymaliśmy za udział w 

projekcie. Szkoła bierze również udział w 

projekcie „Informatyka bez granic”. 

 

 

 
 

Uczniowie na zajęciach informatycznych 
 

 
 

Mata – nagroda w zawodach algorytmicznych 

10. W ramach wychowania oraz profilaktyki 

zorganizowano liczne warsztaty: Archipelag 

Skarbów – uczniowie klas VII-VIII, rodzice 

i nauczyciele; warsztaty dla klas IV, V, VI, 

VII i VIII – kształtowanie umiejętności 

właściwego korzystania  

z internetu, higieny pracy przy komputerze 

oraz radzenia sobie ze stresem; warsztaty dla 

uczniów klas VI – VIII dotyczące uzależnień, 

radzenia sobie  

w sytuacjach konfliktowych oraz rozwoju 

 

 

 
 

Archipelag skarbów 

 



tożsamości 

i osobowości – Nowe Horyzonty; warsztaty 

dla uczniów klasy V – cyberprzemoc. 

Umożliwienie uczniom udziału w 

programach profilaktycznych, na bieżąco 

realizowanych w szkole: „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Spójrz 

inaczej”, „Trzymaj Formę”, „Bieg po 

zdrowie”, „Unplugged”.  

 
Warsztaty profilaktyczne 

 

11. Opracowanie oraz zamieszczenie padletu dla 

uczniów na stronie internetowej szkoły, w 

zakładce pedagoga. Udostępnienie 

ciekawych informacji dotyczących m.in: 

numerów telefonów instytucji pomocowych, 

spędzania czasu wolnego, powtórki przed 

egzaminem ósmoklasisty, technik radzenia 

sobie ze stresem, jak trafnie wybrać szkołę 

ponadpodstawową. Opracowanie oraz 

zamieszczenie padletu dla uczniów na 

stronie internetowej szkoły, w zakładce 

pedagoga. Udostępnienie ciekawych 

informacji dotyczących m.in: numerów 

telefonów instytucji pomocowych, spędzania 

czasu wolnego, powtórki przed egzaminem 

ósmoklasisty, technik radzenia sobie ze 

stresem, jak trafnie wybrać szkołę 

ponadpodstawową. 

 

 

 

 

 
 

Padlet dla uczniów na stronie internetowej szkoły 

 

 

 

12. Stosowanie edukacji włączającej uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

angażowanie uczniów niepełnosprawnych  

we wszystkie przedsięwzięcia realizowane w 

szkole. 

 

 
 



 
 

Akcja Walentynkowa 

 

13. Włączenie się w obchody Światowego Dnia 

Autyzmu – opracowanie padletu i 

zamieszczenie go na stronie internetowej 

szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obchody Światowego Dnia Autyzmu 

 

 
 

Obchody Światowego Dnia Autyzmu 

14. Pedagogizacja rodziców i nauczycieli. 

Udostępnianie ciekawych linków do 

webinariów, szkoleń oraz interesujących 

artykułów dotyczących wychowania, 

wspierania, aktywizowania dzieci. 

Uaktualnianie informacji w Kąciku dla 

Rodziców – ulotki, broszury. Opracowanie 

oraz zamieszczenie padletu dla rodziców na 

stronie internetowej szkoły. Przekazywanie 

 

 
 

Padlet dla rodziców na stronie internetowej 



informacji poprzez e-dziennik i pocztę 

mailową. 

15. Realizacja „Programu 100% wartości na 

100-lecie szkoły”, który stanowi załącznik 

do Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. Jego głównym celem jest 

wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę  

i umiejętności, które umożliwią im pełne 

przystosowanie się do otaczającego świata i 

jego reguł. Realizacja programu pozwoli 

młodemu człowiekowi poprawnie 

funkcjonować w grupie rówieśniczej, 

stosować w kontaktach z innymi zasady i 

normy społeczne, a w miarę możliwości 

również zmieniać świat na lepsze.  W ramach 

programu zorganizowany został koncert 

kolęd i pastorałek „Betlejem w sercu” oraz 

nagrano filmik dla dzieci  

z okazji Dnia Dziecka. 

 

 
 

Koncert „Betlejem w sercu” 

 

 
 

Bajka o „Żabie i Pająku” z okazji Dnia Dziecka 

16. Prowadzono Spółdzielnię Uczniowską – 

Jutrzenka – sklepik szkolny, w którym 

poprzez pracę uczniowie rozwijali postawy: 

przedsiębiorczości, odpowiedzialności, 

rzetelności oraz uczciwości. 

 

17. Rozwijanie postawy ekologicznej, brania 

odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

udział  

w akcji „Sprzątanie świata”, w licznych 

konkursach ekologiczno – plastycznych, 

spotkania z leśnikiem. 

 

 

 

 

 
 

Spotkanie z leśnikiem 

18. Udział w turniejach szachowych pod hasłem 

"Tumlin gra w szachy" (Wojewódzki Turniej 

Szachowy,  

 

 



o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk, 

Mistrzostwa Ziemi Radomskiej). 

 
 

 
 

Turniej Szachowy – Mistrzostwa Ziemi Radomskiej 

 

19. Na świetlicy szkolnej prowadzone były 

zajęcia dla uczniów klas I-VIII oraz dzieci w 

wieku przedszkolnym. Wychowawcy 

świetlicy sprawowali opiekę nad dziećmi 

także w okresie pandemii. Utworzony został 

Padlet, na którym zamieszczano zdjęcia z 

zajęć oraz prace plastyczne wykonane 

różnorodnymi technikami. Uczniowie 

podczas tych zajęć mogli nie tylko rozwijać 

swoją kreatywność 

 i wyobraźnię ale też współpracę w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Padlet świetlicy na stronie internetowej 

 

 
 

 
 

Prace dzieci 

20. Rok 2020 był czasem dość specyficznym dla 

edukacji, przed którą stanęły niespotykane 

 



dotąd wyzwania. Okres pandemii przyniósł 

wszystkim nieoczekiwaną zmianę 

przyzwyczajeń, wyobrażeń  

i oczekiwań. Nauczyciele wykazali się 

ogromnym poczuciem odpowiedzialności za 

swoich uczniów  

i pracę, szybko nabyli nowe umiejętności, 

opanowali nowe narzędzia pracy, które 

pozwoliły na to, aby proces zdalnej nauki był 

jak najbardziej efektywny. 

- Nauczyciele skorzystali ze szkolenia  

w zakresie wdrożenia i obsługi aplikacji 

Teams Microsoft 365. Koszt szkolenia został 

w całości pokryty przez Radę Rodziców przy 

ZSPiP  

w Tumlinie 

- Nauczyciele skorzystali z oferty 

nieodpłatnych szkoleń organizowanych 

przez ŚCDN w Kielcach 

- Nauczyciele skorzystali również ze 

szkoleń, webinariów dotyczących 

profilaktyki i wychowania 

zaproponowanych przez pedagoga 

- Wymiana sieci komputerowej i 

okablowania. 

 

Przedszkole w Tumlinie 

 

Deszczowy dzień 

 
Dzień Przedszkolaka  



 
 

Dzień Postaci z Bajek 

 

 
 

Dbamy o zęby 

 
 

 

Dzień Pluszowego Misia 

 



 
 

 

Andrzejki  

 
 

 

Wyjście na cmentarz 

 
 

Święto czekolady  



 
 

Biblioteka szkolna 

 
 

 

Dzień Niepodległości 

 
 

 



 
 

Mikołajki  

 
 

 

Zabawa choinkowa  

 
 

Dzień dziecka  

 



 
Dzień Brokuła 

 

 

 

 

Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka 



 
 

Dzień Pluszowego Misia 
 

 
 



 
Mikołajki 

 

 
 

 
Andrzejki 

 

 
 
Zabawa choinkowa 

 

 
 



 

Dzień Kropki 
 

 
 

Wycieczka do Oceaniki w Zagnańsku 
 

 
Zdobienie pierników 

 



 
 
 

Wycieczka do Exbudu na spektakl „Shrek” 
 

 
 
 


