
 

Działania podejmowane w roku 2021 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. Działania podejmowane przez Szkolny Klub 

Wolontariatu: 

- całoroczna zbiórka zakrętek dla Stasia – 

przekazanych na  rehabilitację chłopca,  

- zbiórka artykułów szkolnych, 

papierniczych, zabawek, książek dla dzieci  

z oddziału onkologicznego szpitala  

w Kielcach, 

- -zbiórka karmy na zimę dla Schroniska 

Bezdomnych Zwierząt w Dyminach; 

- przedświąteczna akcja charytatywna 

,,Dzielimy się dobrem”: zbiórka żywności, 

środków czystości, słodyczy, zabawek, 

artykułów papierniczych na rzecz 

potrzebujących rodzin. 

 

 

Adopcja serca - zbiórka pieniędzy  

i przekazanie zebranej kwoty na konto Sióstr 

Pallotynek oraz napisanie listu do chłopca z 

Kamerunu, którym opiekuje się szkoła. 

 

 

 

 

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

zamieszczane są na padlecie utworzonym  

na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zbiórka dla schroniska 

 

 
Akcja charytatywna 

 

 

 

 

 
Adopcja Serca –                         list od Albina 

Albin Beye Minkos 

 

 

 

 
Padlet wolontariatu 

 

3. Szkolne Koło Caritas włączyło  się  

w  obchody XXI  Dnia  Papieskiego. 

Wydarzenie to, odbyło się w niedzielę  10-go 

października 2021roku pod hasłem ,,Nie 

lękajcie się”. Aspektem charytatywnym tego 

 

 



dnia była przykościelna zbiórka pieniędzy na 

rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej 

młodzieży z niezamożnych rodzin. 

4. 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 

 

 

5. Działania podejmowane w bibliotece 

szkolnej. 5 listopada 2021 roku w bibliotece 

szkolnej miało miejsce uroczyste 

przekazanie uczniom klas pierwszych 

wyprawek czytelniczych w 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. 

Podejmowano również liczne działania  

w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.  

7 września 2021 roku w naszej szkole 

odbyło się Narodowe Czytanie „Moralności 

 

 
Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

 

 
Podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział  

w akcji Narodowego Czytania. 

 



Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.  

W listopadzie nasza szkoła otrzymała 

podziękowanie od Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za 

udział w akcji Narodowego Czytania. 

Oprócz listu gratulacyjnego szkoła 

otrzymała okolicznościowy egzemplarz 

„Moralności Pani Dulskiej" wraz  

z dedykacją podpisaną przez Parę 

Prezydencką.  

2 czerwca 2021 roku mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć w spotkaniu z panią Ewą 

Nowak, które odbyło się w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Samsonowie. Ewa 

Nowak jest popularną autorką książek dla 

dzieci i młodzieży. Autorka porusza 

problemy, które we współczesnym świecie 

często towarzyszą młodym ludziom. 

Młodsi czytelnicy uczestniczyli w spotkaniu 

z panią Renatą Piątkowską. 

Włączono się również w Ogólnopolski 

Tydzień Czytania Dzieciom – inicjatywa 

skierowana do przedszkolaków. 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Samsonowie za wygranie konkursu 

na "Czytelnika roku 2020" w kategorii 

wiekowej 6-10 lat nagrodziła Filipa 

Wróblewskiego przepiękną statuetką. Jest to 

dla niego duże wyróżnienie oraz motywacja 

do dalszego rozwoju i pracy.  

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek, 

obchodzonego od 8 do 15 maja wszyscy 

uczniowie klas I-III naszej szkoły wraz 

z wychowawcami odwiedzili bibliotekę 

szkolną. 13 maja odbyło się podsumowanie 

konkursu plastycznego pod hasłem 

"Ilustracja do ulubionej lektury" 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Udział w spotkaniu z autorką E. Nowak 
 

 

 
 

 

 

 
 

Nagrodzony Filip Wróblewski 
 

 

Inicjatywy podejmowane   

z okazji Tygodnia Bibliotek 

 

 
 

 



organizowanego przez bibliotekę szkolną 

we współpracy z wychowawcami klas. 

Celem konkursu było zachęcenie dzieci 

do czytania, pogłębienie wiedzy na temat 

lektur szkolnych, pobudzenie wyobraźni 

i rozwijanie talentu plastycznego wśród 

uczniów. Na konkurs wpłynęły 43 prace. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody: 

książki, notesy i zakładki. 

 
 

 

6. W ramach rozwijania samorządności 

przeprowadzono liczne akcje integrujące 

społeczność szkolną. Zorganizowano 

zabawę choinkową oraz kawiarenkę, Dzień 

Piżamy, kolorowych skarpetek i pocztę 

walentynkową. Podczas gdy starsi uczniowie 

- z uwagi na naukę zdalną - umieszczali 

życzenia na padlecie, uczniowie klas 

młodszych oraz przedszkolaki mogli 

świętować walentynki w szkole. 

Wielkanocne życzenia świąteczne uczniowie 

mogli zamieszczać na padlecie świątecznym 

utworzonym i zamieszczonym na stronie 

internetowej szkoły. 

Samorząd Uczniowski włącza się w obsługę 

radiowęzła oraz w redagowanie gazetki 

ściennej dotyczącej porad prawnych. 

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 

nauki gry w bilard. Przerwy spędzają 

aktywnie w kąciku szachowym. 

 

 
Padlet walentynkowy 

 

 

 

 
 

7. Działania podejmowane przez 94 

Wielopoziomową Drużynę Harcerską 

z Tumlina: 

- kształtowanie emocjonalnej więzi 

z przyrodą. Zuchy i harcerze poznali rolę 

drzew w ekosystemie, obserwowali las, 

wspólnie się bawili i wykonali leśne zadanie. 

Spotkanie miało na celu uwrażliwić młodych 

 

 
Gry terenowe 

 

 



ludzi na piękno natury i konieczność jej 

poznawania; 

- zbiórka w Kieleckim Parku Linowym. 

Zuchy i harcerze mieli możliwość pokonania 

swoich słabości, przełamania lęków, 

zdobycia doświadczenia i rozwijaniu 

umiejętności, świetnie się przy tym bawiąc; 

- 9 października drużyna wzięła udział  

w Harcerskim Biegu na Radostową i 

Wymyśloną zorganizowanym przez Hufiec 

Kielce-Powiat. Rajd wystartował  

z Żeromszczyzny, sprzed Szklanego Domu 

w Ciekotach; 

- 13-14 listopada tumlińska drużyna spędziła 

na biwaku w szkole, którego tematyka 

związana była z postacią Małego Księcia. 

Zuchy i harcerze wspólnie wykonywali 

zadania, pomagali sobie wzajemnie, 

wykazali się wiedzą i pomysłowością; 

- 20 listopada drużyna wzięła udział w 

Święcie Hufca Kielce-Powiat, który odbył 

się w Kielcach. Spotkanie drużyn miało na 

celu integrację, rozwijanie umiejętności 

komunikacji, współdziałania w grupie  

i poznanie stolicy województwa 

świętokrzyskiego. 

 

 

 

 
Kielecki Park Linowy 

 

 

 
Rajd 

 

 
Harcerski biwak 

 

 

 
Święto Hufca Kielce-Powiat 

 

8. 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 ferii grupa 

 

 
Uczniowie na zajęciach informatycznych 

 



uczniów z klas trzecich aktywnie 

uczestniczyła w projekcie "Informatyka bez 

Granic" realizowanym przez Politechnikę 

Łódzką, Stowarzyszenie I love Math 

i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. 

Ciekawostką jest fakt, że w projekcie 

mogliśmy uczestniczyć dzięki 

wprowadzeniu zdalnego nauczania, 

ponieważ standardowo zajęcia miały 

odbywać się na Politechnice Łódzkiej. 

Uczniowie klas trzecich są już na półmetku 

projektu, w ramach którego odbywa się 

15 dziewięćdziesięciominutowych zajęć.  

Multimedialna książka, która powstaje jako 

pamiątka z zajęć. 

Dzięki projektowi "Rozwój edukacji 

podstawowej w Gminie Zagnańsk" oraz 

ogólnopolskiemu programowi "Laboratoria 

przyszłości", zabawa z onlinową platformą 

edukacyjną Tinkercad, na której nasi 

uczniowie projektują od kilku lat własne 

modele 3D (również poprzez kodowanie) 

oraz tworzą obwody elektryczne 

i elektrotechniczne (zawierające elementy 

programowalne, jak na przykład symylator 

sygnalizacji drogowej). Pracownia została 

wyposażona w dwie drukarki 3D i dużo 

filamentu w pięciu kolorach. Zabawa i nauka 

nie kończy się teraz na stworzeniu modelu. 

Dzięki nowym możliwościom trzeba go 

jeszcze w programie potocznie zwanym 

„slicerem" przygotować do wydruku 

i wysłać do drukarki. Dzięki wbudowanym 

kamerkom, aktualną pracę drukarek można 

podejrzeć nawet w czasie lekcji 

prowadzonych w trybie zdalnym. 

 

 

 
 

Multimedialna książka 

 

 

 

 

 
 

Modele z drukarki 3D 

 

 

 

 

 

 

https://app.writereader.com/library/book/d82e3a90-25fa-4d4b-a037-06ec6faebbc7


9. W ramach wychowania oraz profilaktyki 

zorganizowano liczne warsztaty: Debata– 

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 

tożsamości i osobowości – Nowe Horyzonty; 

warsztaty dla uczniów klasy V – 

cyberprzemoc. Warsztaty: Jak radzić sobie z 

emocjami,  Kryzys w izolacji, Hejt, Kiedy 

dom jest szkołą. 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”, „Cukierki”.  

W lipcu 2021 roku 5 nauczycieli naszej 

szkoły zostało certyfikowanymi 

realizatorami rekomendowanego programu 

profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”. Od 

września w klasach od 0 do III prowadzone 

są działania w tym zakresie, mające na celu 

wyposażenia małych dzieci w podstawowe 

kompetencje społeczno – emocjonalne, które 

pomagają radzić sobie w sytuacjach 

trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze 

funkcjonować w relacjach z innymi i unikać 

zachowań ryzykownych. 

 

 
Program profilaktyczny „Debata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Przyjaciele Zippiego” 

10. Opracowanie zamieszczenie oraz 

aktualizowanie informacji na padlecie dla 

uczniów na stronie internetowej szkoły,  

w zakładce pedagoga. Udostępnienie 

 



wskazówek oraz ciekawostek 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 

 

11. Po dłuższej przerwie w 2021 roku 

przeprowadzono egzamin na kartę 

rowerową. Poprzedzony był on lekcjami 

z zakresu umiejętnego korzystania z dróg 

publicznych. Do testu przystąpić mogli 

uczniowie klas 4 - 6, którzy pozytywnie zdali 

egzamin wewnętrzny (w zakresie 

teoretycznym). Chętnych było wielu, 

zwłaszcza, że posiadanie karty rowerowej 

uprawnia również do poruszania się 

hulajnogą po drogach publicznych.  

 

 
 

 
Praktyczna część egzaminu na kartę rowerową 

12. Stosowanie edukacji włączającej uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

angażowanie uczniów niepełnosprawnych  

we wszystkie przedsięwzięcia realizowane w 

szkole. Organizowanie wyjazdów dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (kino, teatr, filcharmonia). 

 

 
Akcja Walentynkowa 

 

13. Włączenie się w obchody Światowego Dnia 

Autyzmu – opracowanie padletu i 

zamieszczenie go na stronie internetowej 

szkoły.  

 

 

 

 

 
 

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, numery 

telefonów. Opracowanie oraz zamieszczenie 

padletu dla rodziców na stronie internetowej 

szkoły. Przekazywanie informacji poprzez e-

dziennik i pocztę mailową. 

 
 

Padlet dla rodziców na stronie internetowej 

15. Zwiedzamy świętokrzyskie – wycieczki klas 

młodszych. 

 

 
Opatów                                      Tokarnia 

 

 
Chęciny                                  Jaskinia Raj 

 

16. Udział w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez Starostwo 

Powiatowe w Kielcach wraz z Powiatowym 

Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym 

we Włoszczowie –  „Szlakiem Brygady 

Świętokrzyskiej". W konkursie tym wzięły 

udział uczennice naszej szkoły - Nikola 

Tarka z klasy 5, Wiktoria Maszczyk 

z klasy 8a oraz Natalia Czarnecka z klasy 8b. 

 

 
 

 
Nagrodzone prace 

17. Rozwijanie postawy ekologicznej, brania 

odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

udział w akcji „Sprzątanie świata”,  

w licznych konkursach ekologiczno – 

plastycznych, spotkania z leśnikiem. 

Klasa II b, z p. B. Kurek przedstawiła 

inscenizację pt. "Czego bał się las?" Celem 

 

 
Spotkanie z leśnikiem 

 



sztuki było kształtowanie postaw 

proekologicznych, szanowania przyrody. 

Szerokie działania organizacji ekologicznej 

„Czyścioszek”. 

 

 
Inscenizacja 

18. Udział w turniejach szachowych pod hasłem 

"Tumlin gra w szachy". Uczniowie brali 

udział w I Olimpiadzie Świętokrzyskiej.  

W kategorii do 10 lat startowali: Wojciech 

Skarbek i Ignacy Cadera, a do 14 lat: Dawid 

Troczyński i Adam Kita. Dzięki 

osiągnięciom w turnieju Dawid Troczyński 

awansował do 3 kategorii szachowej. 

 

 
 

19. W 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, wyobraźnię, ale też 

współpracę w grupie. 

 

 

 

 
 

Padlet świetlicy na stronie internetowej 

 

 

 
Prace dzieci 

20. 5 października 2021 roku to dzień 

szczególny dla całej społeczności szkolnej, 

a przede wszystkim dla przedszkolaków. 

Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie 

zmodernizowanego przedszkola połączone 

z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

Uroczystość upłynęła pod znakiem 

przedszkolnej zabawy, którą swoim 

 

 
Uroczyste otwarcie przedszkola 

 



występem zagwarantowali najmłodsi. 

Z pomocą nauczycieli i starszych uczniów 

przygotowali występ, którego myślą 

przewodnią było przekonanie, że wspólne 

działanie jest podstawą oraz gwarancją 

odniesienia sukcesu. Pięknym 

odzwierciedleniem tej myśli była 

inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt.: 

"Rzepka". 

 
 

 
 

 
Program artystyczny 

21. Rok 2021 był czasem dość specyficznym dla edukacji. Momentami zdalnej, momentami stacjonarnej. 

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 z oferty nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez ŚCDN w Kielcach. 

- Nauczyciele skorzystali również ze szkoleń, webinariów dotyczących profilaktyki i wychowania 

zaproponowanych przez pedagoga. 

- Została dokonana wymiana sieci komputerowej i okablowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole w Tumlinie 

 

 
Piżamowy Dzień 

 

 
Kasztanowe zabawy 

 



 
Dzień Postaci z Bajek 

 

 

 

 
Nowy Rok 



 
Zimowe zabawy z chustą 

 

 

 
Robimy galaretkę 



 
Robimy sztuczny śnieg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robimy bałwana 

 
Walentynki 

 

 

 

 
Bal Karnawałowy 



 
Dzień Dinozaura 



 
Malujemy na folii 

 

 

 
Dzień Kobiet 



 
Pierwszy Dzień Wiosny 



 
 

 

 
Sadzimy fasolę 



 
Dzień żaby 

 

 
Zwierzęta wiejskie 



 
Dzień Mamy i Taty 

 

 
Dzień Dziecka 

 


