CZERWIEC 2020
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Z okazji Dnia Dziecka życzę Uczniom wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia,
uśmiechu i pogody ducha oraz spełnienia marzeń.
Beata Pawlik - dyrektor szkoły

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie w roku 2020
opracowane na podstawie Wytycznych GIS, MZ i MEN
1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
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kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów i przedstawicieli mediów.
1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
2. Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po
zajęciu miejsc przez zdających . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej
członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
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2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za
właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
3.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy pamiętać o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po
zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
3.2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie,
np. przy wejściu do szkoły.
3.3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu.
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BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH
Uczniowie klasy drugiej „B” uczestniczyli w kolejnym konkursie organizowanym przez
KOK w Karlinie. W konkursie fotograficznym z okazji Dnia Dziecka pn. „Moja maskotka
znalazła swój dom” Kacper Pogorzelski zajął I miejsce a Martyna Ratzman - wyróżnienie.
Gratulacje!
Wych. Lidia Piłkowska

DOWOZY NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Szkoła Karlino
7:40 Karlino (opiekun)
7:45 Krzywoploty
7:50 Karlinko
7:55 Redlino
8:00 Kozia Góra
8:10 Lubiechowo
8:20 Szkoła
Beata Pawlik
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EKOSZTUKA
Koniec roku coraz bliżej, mimo tego nadal pilnie pracujemy na lekcjach plastyki.
Pejzaże uczniów klas 5 wykonane z materiałów wtórnych.
M. Michalak

W OBIEKTYWIE NASZYCH UCZNIÓW
Piękno form i barw w naturze uchwycone przez naszych uczniów z klas piątych na
zajęciach z plastyki.
Magdalena Michalak
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INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIOW KLAS 8
Organizacja egzaminu ósmoklasisty w dniach od 16.06 do 18.06.2020:
W związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty proszę o ponowne przeczytanie
wytycznych, które znajdują się na stronie szkoły. Poniżej przedstawione zostały numery sal
egzaminacyjnych, numery sal tzw. „szatni”, wyznaczone wejście do szkoły i godziny przyjścia
uczniów klas 8 oraz godziny dowozu uczniów dojeżdżających. Proszę o bezwzględne
zachowanie bezpiecznych odległości przed wejściem do szkoły i sali egzaminacyjnej.

sala nr 1 - klasa 30
zbiórka - 8.30
sala lekcyjna - 30
szatnia - 29
wejście do szkoły - główne, od stołówki

sala nr 2 - klasa 22
zbiórka - 8.30
sala lekcyjna - 22
szatnia - 19
wejście - od boiska, po prawej stronie

sala nr 3 - klasa 27
zbiórka - 8.30
sala - 27
szatnia - szatnia klas I
wejście - od boiska, po lewej stronie

sala nr 4 - klasa 38
zbiórka - 8.30
sala - 38
szatnia - 37
wejście - główne

sala nr 5 – klasa 48
zbiórka-8.30
sala-48
szatnia-45
wejście-od przedszkola

sala nr 6 (18 czerwca) - język niemiecki klasa 20
zbiórka - 8.45
sala - 20
szatnia - 21
wejście - od boiska, po prawej stronie

sala nr 7 - klasa 36
zbiórka - 8.45
sala - 36
szatnia - 39
wejście – główne

sala nr 8 - klasa 34
zbiórka - 8.45
sala - 34
szatnia - 33
wejście - główne, od stołówki

Godziny dowozu uczniów dojeżdżających
7:40 Karlino (opiekun)

8:00 Kozia Góra

7:45 Krzywoploty

8:10 Lubiechowo

7:50 Karlinko

8:20 Szkoła

7:55 Redlino
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W tych dniach uczniowie proszeni są o zwrot podręczników zapakowanych w podpisane
reklamówki i pozostawienie w tzw. szatniach. Natomiast opróżnianie szafek i zwrot kluczyków
odbędzie się w dniach:
22.06.2020 – klasa VIII c
23.06.2020 – klasa VIII a
24.06.2020 – klasa VIII b
w godzinach od 9.00 do 13.00
Beata Pawlik

WYDAWANIE ŚWIADECTW
Harmonogram wydawania świadectw w Szkole Podstawowej w Karlinie
- 26 czerwca 2020r.
Szanowni Rodzice i Uczniowie, w tym roku nie odbędzie się uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2019/2020. 26 czerwca 2020 będzie możliwość odebrania świadectw według
harmonogramu z uwzględnieniem procedur dotyczących bezpieczeństwa.
1. Procedury Konsultacji zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
2. Świadectwo mogą odebrać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Uczeń nie
przychodzi po odbiór świadectwa, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji wydawania
świadectw 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,

-

uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny,
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-

w strefie wydzielonej szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma
zgłoszone przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myje
ręce,

-

uczeń nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu,
nosa i ust,

-

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,

4. Uczeń przychodzi 5 minut przed wyznaczoną godziną i czeka przed szkołą na pracownika
obsługi, zachowując wymagany dystans społeczny.
Odbiór świadectw w innym terminie.
Świadectwa będą przechowywane w sekretariacie szkoły.
Odbiór może nastąpić w terminie do 10 lipca i od 1 września 2020r.
Harmonogram odbioru świadectw 26 czerwca 2020

Klasa

Wychowawca

Godzina

Sala

Wejście

Ia

Kołodziejczyk Dorota

11.00 - 12.00

19

główne od stołówki

Ib

Lempa Renata

13.00 - 14.00

45

od przedszkola

Ic

Wołgin Magdalenia

14.00 - 15.00

46

od przedszkola

II a

Peplińska Marzena

11.00 - 12.00

44

od przedszkola

II b

Piłkowska Lidia

12.00 - 13.00

47

od przedszkola

II c

Wardak Mariola

10.00 - 11.00

21

główne od stołówki

III a

Bulik Danuta

10.00 - 11.00

48

od przedszkola

III b

Dąbrowska Ewa

9.00 -10.00

20

główne od stołówki

III c

Hałasa Bogumiła

9.00 - 10.00

43

od przedszkola

IV a

Potomski Norbert

12.00 - 13.00

37

główne

Va

Tomczyk Marta

13.00 - 14.00

29

główne od stołówki
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Klasa

Wychowawca

Godzina

Sala

Wejście

Vb

Ryblewska Aleksandra

12.00 - 13.00

28

od boiska

Vc

Niedzielska Elżbieta

10.00 - 11.00

świetlica

od boiska

VI a

Patyk-Sadowska Oliwia

11.00 - 12.00

38

główne

VI b

Kochanowska Lidia

14.00 -15.00

39

główne

VI c

Suchecka Agnieszka

14.00 - 15.00

30

główne od stołówki

VI d

Matuszewska Marzena

11.00 -12.00

27

od boiska

VII a

Walasek Iwona

12.00 - 13.00

22

główne od stołówki

VII b

Patyk-Sadowska Oliwia

13.00 -14.00

38

główne

VIII a

Rosowski Jarosław

9.00 - 10.00

25

od boiska

VIII b

Miśko Bożena

10.00 - 11.00

34

główne

VIII c

Sołtys Halina

9.00 - 10.00

36

główne

Beata Pawlik

ZWROT PODRĘCZNIKÓW
Harmonogram zwrotu podręczników i odbioru rzeczy z szatni i sal lekcyjnych
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Uczniowie, którzy będą odbierali świadectwa 26 czerwca mogą w tym samym dniu
przynieść podręczniki i odebrać swoje rzeczy ze szkoły. Natomiast uczniowie, którzy nie będą
odbierali świadectw w tym terminie, proszeni są o zwrot podręczników i odebranie swoich
rzeczy według załączonego harmonogramu.
Podręczniki należy zapakować do reklamówki, podpisać nazwisko, imię, klasa.
W przypadku zagubionych lub zniszczonych podręczników należy dokonać wpłaty na konto
szkoły. Informacja znajduje się na stronie szkoły w zakładce Zagubione podręczniki
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Klasa

Miejsce zwrotu
podręczników

Data

Godzina

Kołodziejczyk Dorota

25.06

9.00 - 10.00

szatnia dolna
boks klas VI

Lempa Renata

25.06

10.00 - 11.00

szatnia dolna
boks klas VI

Wołgin Magdalenia

25.06

11.00 - 12.00

szatnia dolna
boks klas VI

II a

Peplińska Marzena

24.06

12.00 - 13.00

sala nr 21

II b

Piłkowska Lidia

24.06

11.00 - 12.00

sala nr 21

II c

Wardak Mariola

24.06

10.00 - 11.00

sala nr 21

III a

Bulik Danuta

22.06

13.00 - 14.00

sala nr 22

III b

Dąbrowska Ewa

23.06

9.00 - 10.00

sala nr 22

III c

Hałasa Bogumiła

23.06

10.00 - 11.00

sala nr 22

Potomski Norbert

19.06

9.00 - 10.00

szatnia dolna
boks klas IV-V

Va

Tomczyk Marta

22.06

10.00 - 11.00

sala nr 28

Vb

Ryblewska Aleksandra

22.06

11.00 - 12.00

sala nr 28

Vc

Niedzielska Elżbieta

22.06

12.00 - 13.00

sala nr 28

VI a

Patyk-Sadowska Oliwia

23.06

11.00 - 12.00

sala nr 27

VI b

Kochanowska Lidia

23.06

12.00 - 13.00

sala nr 27

VI c

Suchecka Agnieszka

23.06

13.00 - 14.00

sala nr 27

VI d

Matuszewska Marzena

23.06

10.00 - 11.00

sala nr 27

Walasek Iwona

19.06

12.30 - 13.30

szatnia dolna
boks klas VII-VIII

Patyk-Sadowska Oliwia

19.06

13.30 - 14.30

szatnia dolna
boks klas VII-VIII

Ia
Ib
Ic

IV a

VII a
VII b

Wychowawca

VIII a

Rosowski Jarosław

16.06 – 18.06

przed egzaminem

VIII b

Miśko Bożena

16.06 – 18.06

przed egzaminem

VIII c

Sołtys Halina

16.06 – 18.06

przed egzaminem

sale wyznaczone
na „szatnie
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„WYPRAWA DO AUSTRALII”
Planujemy wakacje, marzymy o dalekich wyprawach. „Byliśmy” już w Australii
i poznaliśmy żyjące tam zwierzęta, które widnieją na naszych obrazach, wykonanych techniką
kropkową uprawianą przez rodowitych mieszkańców Australii - Aborygenów.
L. Piłkowska

OGŁOSZENIE
Przypominamy, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
-

16.06, 17.06, 18.06 - egzamin ósmoklasisty, nauczyciele pracują w komisjach
egzaminacyjnych

-

22.06, 25.06 - rady pedagogiczne

lekcje online
-

19.06 odbywają się online tylko lekcje wychowawcze wg planu
Klasy I-III do godz. 10.00
Klasa 4 - 10.00
Klasy 5 - 10.30
Klasy 6 - 11.00
Klasy 7 - 11.30
Klasy 8 - 12.00
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scenariusze lekcji
-

19.06, 23.06, 24.06 nauczyciele umieszczają scenariusze, nie prowadzą lekcji
online

laptopy szkolne
-

od 26.06 do 03.07.2020 należy oddać wypożyczone szkolne laptopy

Beata Pawlik

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARLINIE
Informuję, że podania rodziców sugerujące umieszczenie dziecka w klasie z kolegą lub
koleżanką będą przyjmowane elektronicznie do 15 sierpnia 2020r. W podaniu można wskazać
maksymalnie 4 dzieci wraz z czytelnymi podpisami zainteresowanych rodziców.
Beata Pawlik - dyrektor szkoły

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR 2020
W dniach 2, 3, 4 czerwca 2020 r. uczniowie naszej szkoły brali udział
w Międzynarodowym Konkursie Kangur 2020. Konkurs ten ma na celu popularyzację
matematyki, propagowanie kultury matematycznej w jak największych kręgach uczniów,
zachęcanie młodych do wspólnej, intelektualnej zabawy.
Konkurs w tym roku odbył się online na platformie „Dzwonek.pl”, ze względu na
pandemię koronawirusa i rozłożony został na 3 dni. 2 czerwca pisali uczniowie klasy 7 i 8 kategoria Kadet, 3 czerwca - pisali uczniowie klasy 5 i 6 kategoria Beniamin, a 4 czerwca pisali
uczniowie klasy 3 i 4 - kategoria Maluch.
W konkursie brało udział 38 uczniów z klas 3-8. Maluch: 23 uczniów, Beniamin: 4
uczniów, Kadet: 11 uczniów. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali
dyplomy i zabawkę tangram.
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Wyróżnienie otrzymali:
-

w kategorii Maluch: Igor Stolarek - 101,26 pkt, Oliwia Wiśniewska - 100 pkt, Ewa
Tarnionek - 96,25 pkt

-

W kategorii Kadet: Kamila Przytuła - 116,25 pkt

Wynik bardzo dobry otrzymali:
-

w kategorii Maluch: Fabian Spolski - 113, 75 pkt

-

w kategorii Beniamin: Maja Filipowicz - 145 pkt
Koordynator konkursu - H. Sołtys,
Nauczyciel matematyki - W. Walczykowski

PLAN ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO - ZMIANA
Informujemy, że w związku epidemią i zwiększającą się liczbą uczniów i nauczycieli
będących na kwarantannie, wydawanie świadectw w klasie VI c będzie możliwe we wrześniu.
Jeżeli, ktoś miał kontakt z osobami będącymi na kwarantannie prosimy o odbiór świadectw
w późniejszym terminie np. we wrześniu. Plan zakończenia roku 26.06.2020r. z tym małym
wyjątkiem pozostaje bez zmian. Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
związanych z pandemią dla dobra oraz zdrowia nas i naszych bliskich.
Beata Pawlik

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020
Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
dzisiaj tj. 26 czerwca 2020r. kończymy rok szkolny 2019/2020. Niestety, ze względu
na panującą epidemię koronawirusa nie spotkamy się na ogólnej uroczystości. Jednak, choć
w wirtualny sposób pragnę serdecznie podziękować Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom
za trudną pracę i naukę w okresie kształcenia na odległość. Było to dla nas wszystkich ogromne
wyzwanie. Uważam, że stawiliśmy temu czoła. Oczywiście, nie obyło się bez problemów,
które udało się pokonać.
Nauczyciele starali się wprowadzać różne formy, metody nauczania tak, aby każdy
uczeń miał możliwość kontynuacji nauki. Za to serdecznie dziękuję!
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Uczniowie, po pierwszych chwilach euforii braku zajęć w szkole, musieli zasiąść
w domowych warunkach do zdalnego nauczania. Nie było to łatwe! Wymagało wielkiej
samodyscypliny i systematyczności. Niech podsumowaniem tej pracy będzie informacja,
że wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Gratuluję!
Ogromne wyrazy uznania kieruję do Rodziców! Wiem, jak niełatwy było to czas, ile
pracy włożyliście w trud nauczania Waszych dzieci. Mogliście też Państwo zobaczyć z bliska
jak odpowiedzialna jest praca nauczycieli.
W tym roku szkolnym wyjątkowo nagrodą za wyniki w nauce nie będą książki
lecz wspólne spotkanie po ustaniu pandemii. Wyzwanie, jakim było kształcenie na odległość
zdaliśmy na 6 z plusem!
Należy też podkreślić pracę pracowników niepedagogicznych, którzy czuwali
nad zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły.
Na zakończenie dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym w prawidłowe
funkcjonowanie

zdalnego

nauczania:

Burmistrzowi

Karlina,

Zastępcy

Burmistrza,

Dyrektorowi Zakładu Oświaty wraz z pracownikami. Dzięki podejmowanym działaniom nasi
uczniowie nie pozostali bez możliwości łączenia się online i kontynuacji nauczania.
Do zobaczenia 1 września 2020 r.
Beata Pawlik - dyrektor szkoły

TAK WYGLĄDAŁO ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020
W OKRESIE EPIDEMII.
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