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WRZESIEŃ 2017 

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

 

4 września 2017 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na uroczystym apelu, który 

odbył się w Homanit Arenie,  pani dyrektor Beata Pawlik bardzo serdecznie powitała 

przybyłych gości, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Przedstawiła także nową 

wicedyrektor panią Elżbietę Korzeniowską. 

Pani dyrektor zapowiedziała, że przed nami rok szkolny, w którym wprowadzone będą 

zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie. Uczniowie dotychczasowej 6-letniej 

szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. 

 Wraz z nowym rokiem szkolnym realizujemy projekt edukacyjny pn. Nowoczesna 

szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych  

na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal  

i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. 

Po uroczystości uczniowie rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami. 

Największe emocje na pewno przeżywali pierwszoklasiści,  czwartoklasiści i … po raz 

pierwszy uczniowie klas VII. 

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2017/2018. 

 
Marzena Matuszewska 
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„MORSKA PRZYGODA” KARLINO-KOŁOBRZEG 23.09.2017 R. 

 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy odbył się rajd w ramach Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „TRAMP” działającego przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Do Kołobrzegu 

grupą liczącą 114 uczniów z klas I-VII pod opieką grona pedagogicznego i rodziców 

dojechaliśmy pociągiem. Z dworca pieszo przeszliśmy ulicami Kołobrzegu do portu, gdzie 

statkiem wycieczkowym wypłynęliśmy w rejs po Bałtyku. Neptun był dla nas dość łaskawy, 

nie bujało za mocno. Po udanym rejsie udaliśmy się promenadą na lody, gofry i inne smakołyki. 

Plażą dotarliśmy do mola a następnie do parku gdzie znajduje się pomnik „Sanitariuszki”. 

W drogę powrotną do Karlina pojechaliśmy pociągiem, gdzie na stacji czekała na nas rzesza 

rodziców. 

Dziękujemy wszystkim za udział w rajdzie i zapraszamy na kolejny rajd. 

 

Więcej o działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRAMP” działającego przy Szkole 

Podstawowej w Karlinie można się dowiedzieć na stronie:  http://trampspkarlino.manifo.com/ 

 
Bożena Misko 
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WYJAZD DO LIPIA 

 

W dniach 21-22.09.2017 r. klasy III a i III c przebywały w Ośrodku Edukacji 

Ekologicznej w Lipiu. W planie był wyjazd do parku dendrologicznego w Glinnej, warsztaty 

tematyczne, warsztaty laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopów oraz warsztaty 

techniczne - tworzenie postaci zwierząt z plastiku i papieru. Uczniowie wybrali się również na  

wycieczkę do pobliskiego lasu, podczas której rozpoznawali różne gatunki roślin i krzewów, 

szukali śladów bytowania zwierząt oraz darów jesieni. Wycieczka była bardzo owocna, gdyż 

udało się im znaleźć dużo podgrzybków oraz dwie kanie. Serdecznie dziękujemy 

Organizatorom za ciekawie przeprowadzone zajęcia. 

Marzena Peplińska 
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„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY” 

 

25 września 2017 roku do naszej szkoły z lekcją bezpieczeństwa przybył pracownik 

Straży Miejskiej - pan Grzegorz Kundzienko. Uczniowie po raz kolejny mieli okazję 

przypomnieć sobie zasady przestrzegania przepisów drogowych, a także kilku porad 

dotyczących właściwych zachowań.  

 Przypomniano naszym uczniom o znakach drogowych, sygnalizacji świetlnej, a także o 

tym w jaki sposób poruszać się po drogach. Między innymi o tym, że należy przechodzić przez 

pasy, a nie przebiegać.  

Strażnik zwrócił uwagę na widoczność osób poruszających się po drogach po zmroku. 

Jak ważną rolę pełnią odblaski na naszym ubraniu. Mieliśmy okazję obejrzeć kilka krótkich 

filmików, w których mogliśmy zaobserwować niewłaściwe zachowania na drogach. 

 Dodatkowo zwrócono uwagę na ostrożne obcowanie z psami. Pupile, które nas otaczają 

niekoniecznie mogą być do nas nastawione pozytywnie, dlatego też nie wyciągamy rąk do nich. 
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Zasygnalizowano również, żebyśmy nie rozmawiali z nieznajomymi, nie brali od nich słodyczy 

i nie wsiadali do samochodów. 

 Celem tej ważnej lekcji jest konieczność dbania o swoje bezpieczeństwo i innych. Warto 

brać udział w takich pogadankach, aby nie popełniać błędów i unikać sytuacji niebezpiecznych.  

  
Agnieszka Suchecka 

  

 

 

PIES JEST JEDYNĄ ISTOTĄ NA ŚWIECIE, KTÓRA BARDZIEJ KOCHA CIEBIE 

NIŻ SAMEGO SIEBIE 

 

„Pies jest jedyną istotą na świecie,  

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie” /J. Billings / 

                 

Uczniowie z naszej szkoły należący do koła „Anioły ze szkoły” odwiedzili 26.09.2017r. 

schronisko dla zwierząt w Klepinie. Dołączyli do nich gościnnie uczniowie należący do koła 

fotograficznego, której opiekunem jest pani Lidia Piłkowska. 

Dzieci poznały niejedną smutną historię czworonogów. Dowiedziały się jak należy 

zachowywać się w schronisku. Uczniowie mimo, że przekazali karmę i zabawki , wspomogli 

swoim działaniem pracowników schroniska, m.in.: udali się z wybranym psiakiem na spacer. 

W październiku nasi wolontariusze będą sprzątać kojce piesków. Do domu wszyscy wróciliśmy 

szczęśliwi, że spełniliśmy dobry uczynek. Nie martwcie się pieski. Będziemy do was wracać. 

Chcemy podziękować pani dyrektor Beacie Pawlik za udostepnienie autokaru. Przesyłamy 

również podziękowania od piesków. 

Renata Lempa i Lidia Piłkowska 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

 

29 września obchodziliśmy  Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki 

po raz pierwszy w 2001 roku, w cztery miesiące po 

rozpoczęciu kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Tego właśnie dnia zainaugurowaliśmy  

w klasach I-III program codziennego głośnego czytania 

dzieciom, bo jest to najlepsza - i bezkosztowa - inwestycja 

w ich rozwój. W każdej klasie przeczytano fragment 

książki Toma Justyniarskiego „Psie troski”. Książka zajęła 1 

miejsce w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji Narodowej. To pierwsza w Polsce lektura 

szkolna, która została wybrana demokratycznie poprzez głosowanie. Wybrali ją rodzice  

i nauczyciele, czyli najważniejsze osoby, które mają bezpośredni wpływ na wychowanie dzieci. 

                                                                                               Lider kampanii, Renata Lempa 

 


