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MAJ 2020 

 

ŚWIĘTA MAJOWE W PRACACH NASZYCH UCZNIÓW 

 

Przed nami bardzo ważne święta państwowe i pomimo tego, że w tym roku nie 

będziemy ich obchodzić tak uroczyście, jak dotychczas, to nie możemy o nich zapomnieć.  

W tym roku nie weźmiemy udziału w pochodzie pierwszomajowym, nie będziemy wspólnie 

obchodzić Święta Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, ani Dnia Flagi Narodowej. 

Będziemy za to świętować we własnym domu, po swojemu, po polsku. Oto pracę uczniów  

z plastyki klas 4, 5 i 6.  

 
M. Michalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY 

 

 

My Nauczyciele tęsknimy  za swoimi uczniami, a Wy Drodzy Uczniowie - poza 

nielicznymi wyjątkami - odwzajemniacie  to uczucie? Zaistniała sytuacja spowodowała   

przeprowadzenie  szkoły  do wirtualnej rzeczywistości. Pamiętając o ważnych wydarzeniach  

z historii szkoły -  8 maja 1975r. nasza szkoła otrzymała imię Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji 

Piechoty. Minęło już 45 lat od tego wydarzenia.   

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do wykonania pracy plastycznej pt. ,,Moja Szkoła’’. 
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Cel: 

- Ukazanie historii i tradycji Szkoły Podstawowej w Karlinie. 

- Integracja społeczności szkolnej uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Format: A3 lub A4 

Technika: dowolna technika plastyczna płaska 

Prace plastyczne oparte na: 

- wiadomościach na temat historii szkoły dostępnych na stronie szkoły, 

- wspomnieniach członków rodzin byłych uczniów szkoły możliwe wykorzystanie 

zdjęć, własnych wspomnień z ważnych wydarzeń szkolnych. 

 

Zdjęcia wykonanych prac plastycznych przez  uczniów kl. IV -VIII należy przesłać e-mailem 

historia-i-walasek@spkarlino.pl do 08.05.2020r.   

 

Zdjęcia wykonanych prac przez uczniów kl. I-III należy przesłać do wychowawców. 

Za wykonaną pracę będzie można otrzymać ocenę 6!   Zachęcam do udziału Was wszystkich. 

 
Iwona Walasek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BIAŁO-CZERWONA W MOIM DOMU” 

 

Z okazji świąt majowych w klasie II B został ogłoszony klasowy fotograficzny konkurs 

pn. „Biało-czerwona w moim domu”. W konkurs bardzo aktywnie zaangażowali się Rodzice, 

za co dziękuję. Rodziny dzieci głosowały na jedno, ich zdaniem najlepsze zgodne z tematem 

zdjęcie. W konkursie wzięło udział 9 dzieci. Zdecydowanie wygrało zdjęcie Filipa, drugie 

miejsce zajęła Zuzia i Martyna a Kacper miejsce trzecie. Wszystkie dzieci otrzymały drogą 

elektroniczną pamiątkowe dyplomy. Zdjęcia zostały wykorzystane na lekcji online na temat 

patriotyzmu. Brawo! 

Lidia Piłkowska 

mailto:historia-i-walasek@spkarlino.pl
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NASZA SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓ- KLAS 1C I 2A 

 

8 maja obchodzimy kolejną rocznicę nadania naszej 

szkole imienia Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. A 

tak uczniowie klasy 1C i 2A widzą naszą szkołę - tę dawną  

i obecną. 

Marzena Peplińska 
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WIRTUALNE ŚWIĘTO SZKOŁY 

 

W warunkach narodowej kwarantanny klasa II B wykonała prace plastyczne pt. „Moja 

Szkoła” z okazji Święta Szkoły. Tym samym pielęgnujemy nasze tradycje szkolne. Widnieją 

na nich szkolne wspomnienia, wyrażające tęsknotę za szkołą i kolegami. 

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc dzieciom w tej pracy. 

 
L. Piłkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE DLA KLAS VIII 

 

Od 25 maja ruszają w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów 

egzaminacyjnych. W celu bezpiecznej organizacji spotkań proszę uczniów o zgłaszanie potrzeb 

nauczycielom poprzez komunikator TEMS do wtorku godz. 15.00.  

Beata Pawlik - dyrektor szkoły 
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KONSULTACJE DLA KLAS VIII 

 

Harmonogram konsultacji dla chętnych uczniów klas VIII oraz wewnętrzna procedura 

bezpieczeństwa na terenie szkoły zostały przekazane poprzez iDziennik. Proszę o zapoznanie 

się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

Beata Pawlik - dyrektor szkoły 

 

Procedura konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej w Karlinie 

 

1. Procedury Konsultacji zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

3. Dyrektor wraz z nauczycielami opracowuje harmonogram konsultacji, oraz procedurę 

konsultacji i podaje do informacji rodzicom i uczniom.  

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji konsultacji szkoła 

będzie rygorystycznie przestrzegać zasad: 

- 4 m2 na osobę,  

- 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,  

- 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji,  

- maksymalnie 9 osób w grupie,  

- szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,  

- w drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny, 

- w strefie wydzielonej szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma 

zgłoszone przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myje 

ręce,  

- w trakcie pobytu dłuższego w szkole - uczeń powinien często myć ręce wodą  

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać 

dotykania oczu, nosa i ust,  

- uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarzy podczas kichania czy kasłania,  

- uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły,  
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- okrycie wierzchnie uczeń posiada ze sobą (brak szatni),  

- co najmniej raz na godzinę sala jest wietrzona, nauczyciel dokonuje bieżącej 

dezynfekcji sali po każdej grupie, 

- w przypadku informacji od nauczyciela o takiej konieczności - uczeń przynosi do szkoły 

własny zestaw podręczników i przyborów (nie można ich pożyczać od innych uczniów), 

- po zakończeniu konsultacji w danym dniu - należy przeprowadzić dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali gdzie odbyły się 

konsultacje - monitorowane,  

- po zakończeniu konsultacji należy przeprowadzić prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 

ciągów komunikacyjnych - monitorowane, 

5. Nauczyciel na podstawie harmonogramu proponuje tematykę konsultacji, informując 

zainteresowanych w Microsoft TEAMS.  

6. Uczeń, który nie zapisał się w terminie nie może uczestniczyć w konsultacjach.  

7. Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

8. Gdy uczeń zapisał się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio 

wcześniej w sposób ustalony - nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia.  

9. Zajęcia dla uczniów klasy 8 a odbywają się w sali 33 a dla klasy 8c w sali 36.  

10. Uczeń przychodzi 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i czeka przed szkołą na pracownika 

obsługi, zachowując wymagany dystans społeczny. 

 

 

DZIEŃ MATKI 

 

Wszystkim kochanym mamom z okazji Dnia Matki za troskę, wsparcie, kibicowanie, 

dobre słowa, pyszne jedzonko, nieprzespane noce, pomoc w nauce i ...  - Dziękujemy. Happy 

Mother's Day. 

Norbert Potomski 
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26.05.2020 R. DZIEŃ NASZYCH MAM 

 

Uczniowie klasy II B nie zapomnieli w tym dniu o swoich mamach. Podczas zajęć 

otrzymali  do wypełnienia karty pracy, w których opisali jakie są ich mamy i za co je kochają. 

W domu były kwiaty, upominki, życzenia i całuski. Wszystkiego dobrego dla Mam! 

Lidia Piłkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

W związku z egzaminami ósmoklasisty dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

to 16.06, 17.06, 18.06.2020 r.  

Beata Pawlik 
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KLASA II B BIERZE UDZIAŁ W KONKURSACH 

 

W czasie pandemii koronawirusa uczniowie klasy IIB biorą udział w różnorodnych 

konkursach. Martyna Ratzman wzięła udział w konkursie z okazji Dnia Matki zorganizowanym 

przez KOK w Karlinie (upominek odbierze gdy KOK będzie czynny dla wszystkich) a uczeń 

Filip Mowiński otrzymał już dyplom i upominek za udział w konkursie ekologicznym z okazji 

Dnia Ziemi zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. Brawo! 

Wychowawca Lidia Piłkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW 

 

Harmonogram konsultacji dla chętnych uczniów oraz wewnętrzna procedura 

bezpieczeństwa na terenie szkoły zostały umieszczone w zakładce Kształcenie na odległość 

Informacje. Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Beata Pawlik - dyrektor szkoły 

 

Procedura konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej w Karlinie 

od 1 czerwca 2020 

 

1. Procedury Konsultacji zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  
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2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

3. Dyrektor wraz z nauczycielami opracowuje harmonogram konsultacji, oraz procedurę 

konsultacji i podaje do informacji rodzicom i uczniom.  

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji konsultacji szkoła 

będzie rygorystycznie przestrzegać zasad: 

- 4 m2 na osobę,  

- 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,  

- 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji,  

- maksymalnie 9 osób w grupie,  

- szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,  

- w drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny,  

- w strefie wydzielonej szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma 

zgłoszone przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myje 

ręce,  

- w trakcie pobytu dłuższego w szkole - uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem 

i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, 

nosa i ust, 

- uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarzy podczas kichania czy kasłania,  

- uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły,  

- okrycie wierzchnie uczeń posiada ze sobą (brak szatni),  

- co najmniej raz na godzinę sala jest wietrzona, nauczyciel dokonuje bieżącej 

dezynfekcji sali po każdej grupie,  

- w przypadku informacji od nauczyciela o takiej konieczności - uczeń przynosi do szkoły 

własny zestaw podręczników i przyborów (nie można ich pożyczać od innych uczniów), 

- po zakończeniu konsultacji w danym dniu - należy przeprowadzić dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali gdzie odbyły się 

konsultacje - monitorowane,  
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- po zakończeniu konsultacji należy przeprowadzić prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 

ciągów komunikacyjnych - monitorowane, 

5. Nauczyciel na podstawie harmonogramu proponuje tematykę konsultacji, informując 

zainteresowanych w Microsoft TEAMS.  

6. Uczeń, który nie zapisał się w terminie nie może uczestniczyć w konsultacjach.  

7. Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

8. Gdy uczeń zapisał się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio 

wcześniej w sposób ustalony - nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia.  

9. Zajęcia dla uczniów klasy: 

Kl. 5 b sala 33  

matematyka 5 czerwca 2020 10.00  

Kl. 6 b sala 33  

historia 5 czerwca 2020 godz. 9.00  

matematyka 5 czerwca 2020 10.00  

geografia 5 czerwca 2020 godz. 11.30  

technika, informatyka 5 czerwca 2020 godz. 12.00  

Kl. 7 a sala 33  

informatyka 5 czerwca 2020 8.00  

matematyka 5 czerwca 2020 10.00 

Kl. 8c w sali 36  

geografia 5 czerwca 2020 godz. 8.00  

matematyka 5 czerwca 2020 godz. 9.00 

10. Uczeń przychodzi 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i czeka przed szkołą na pracownika 

obsługi, zachowując wymagany dystans społeczny. 

 

 


