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WRZESIEŃ 2020 

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   

SZKOLE PODSTAWOEJ W KARLINIE 1 WRZESNIA 2020 R. 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 

w salach lekcyjnych zgodnie z podanym harmonogramem.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przestrzeganie zasad: 

- 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 

- do szkoły wchodzą tylko uczniowie pamiętając o zakryciu ust i nosa, 

- w strefie wydzielonej szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, 

- uczeń unika większych skupisk osób na korytarzu szkolnym i przed budynkiem. 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

 

Klasa Wychowawca Godzina Sala Wejście 

I a Kolicka Dominika 9.30 46 

spotkanie na boisku/przejście do 

sali lekcyjnej  

(uczniowie z wychowawcą) 

I b 
Paszkowska-

Tomaszewska Marta 
10.00 20 

spotkanie na boisku/przejście do 

sali lekcyjnej  

(uczniowie z wychowawcą) 

I c Rudzis Natalia 9.45 48 

spotkanie na boisku/przejście do 

sali lekcyjnej  

(uczniowie z wychowawcą) 

II a Kołodziejczyk Dorota 9.30 19 główne od stołówki 

II b Lempa Renata 9.00 45 główne od stołówki 

II c Wołgin Magdalenia 9.50 43 główne od stołówki 

III a Peplińska Marzena 9.15 44 główne od stołówki 

III b Piłkowska Lidia 10.00 47 od boiska z prawej strony 

III c Wardak Mariola 10.10 21 od boiska z prawej strony 
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Klasa Wychowawca Godzina Sala Wejście 

IV a Sołtys Halina 10.15 26 główne 

IV b Nowaczyk Adam 10.10 25 od boiska z lewej strony 

IV c Walasek Iwona 9.50 22 od boiska z prawej strony 

V a Potomski Norbert 9.30 27 główne 

VI a Tomczyk Marta 10.15 29 główne od stołówki 

VI b Ryblewska Aleksandra 10.00 28 główne 

VI c Niedzielska Elżbieta 10.10 37 główne 

VII a Patyk-Sadowska Oliwia 10.00  
od „ryneczku” boczne drzwi do 

sali gimnastycznej 

VII b Kochanowska Lidia 9.50 39 główne 

VII c Suchecka Agnieszka 9.00 30 od boiska z prawej strony 

VII d Matuszewska Marzena 10.20 36 od boiska z lewej strony 

VIII a Walasek Iwona 9.00 33 od boiska z lewej strony 

VIII b Patyk-Sadowska Oliwia 10.00  
od „ryneczku” boczne drzwi do 

sali gimnastycznej 

 

Uwaga! 

Uczniowie dojeżdżający proszeni są o wejście do szkoły i kierowanie się do swoich sal 

lekcyjnych bez względu na godzinę rozpoczęcie roku szkolnego w danej klasie. 

        Beata Pawlik - dyrektor szkoły 

 

 

ROPKA W ROLI GŁÓWNEJ W KLASIE 1 C 

 

W obchody Dnia Kropki zaangażowała się młodsza społeczność naszej szkoły-

uczniowie z klasy I c. Święto odwagi, kreatywności i dobrej zabawy  rozpoczęliśmy od 

obejrzenia filmiku o małej Vashti, która uczy nas, że jesteśmy ważni, że należy wierzyć we 

własne siły. Następnie  rozmawialiśmy o swoich talent i podejmowaliśmy  wiele działań, które 

miały na celu pomoc nam odkryć nasze ukryte talenty. Zmotywowani i bardziej pewni siebie 

zaczynamy rok szkolny. Było wesoło, ciekawie i emocjonująco. Zobaczcie sami… 

Natalia Rudzis 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI W KLASIE III A 

 

15 września klasa IIIA brała udział w Międzynarodowym Dniu Kropki.  

Po zapoznaniu się z historią Vashti uczniowie tej klasy dyskutowali nt. swoich umiejętności, 

uzdolnień i talentów oraz tego, że nigdy nie należy zniechęcać się i rezygnować  

z podejmowania wyzwań i ,pomimo problemów, wytrwale dążyć do celu. Jednym z popisów 

umiejętności uczniów klasy IIIA był występ wokalny  do słów wiersza „Tropiciele trzecich 

klas”. Jak się powszechnie mówi: „Pierwsze koty za płoty”. Dzieci próbowały również swoich 

sił w rozwiązywaniu Sudoku, kodowały na macie drogę prowadzącą do skarbów (pod postacią 

kropek), malowały tęczę, kształtowały szybkość i refleks w zabawach bieżnych z użyciem hula 

hop, kółek serso, ring. Dzień ten wszystkim upłynął szybko i wesoło, co widać po twarzach 

uczniów.  

 

Peplińska Marzena 

 



str. 4 

SPRZĄTANIE Z 1 C 

 

18 września uczniowie klasy 1 c zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe 

rękawiczki uczestniczyli w akcji ekologicznej ,,Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto 

pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Pozytywnie 

zmotywowani szczytnym celem solidnie posprzątali wyznaczony teren. Uczniowie klasy 1 c 

mają  nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna akcja będzie mniej obfita  

w porozrzucane śmieci. 

 

Natalia Rudzis 

 

  

 

 

KLASA III A „W KRZYWYM ZWIERCIADLE, CZYLI GALERIA NA WESOŁO” 

 

21 września podczas zajęć plastyczno-technicznych  

każdy uczeń przedstawił karykaturę samego siebie. Zadanie 

to miało na celu nie tylko kształtowanie umiejętności 

plastycznych, ale również uczenie dystansu do siebie, 

traktowania samych siebie z humorem i z przymrużeniem 

oka. Jak wiadomo, umiejętność śmiania się z samego siebie 

jest bardzo cenna i potrzebna w życiu. 

 

M. Peplińska 
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CICHO-SZA. SZCZYPTA MAGII W 1 C 

 

22.09.2020 r. do naszej klasy 

zawitali niezwykli goście-stworki  

,,cichacze”. Lubią być blisko dzieci  

i patrzeć jak pracują na zajęciach. Nie 

lubią hałasu! Niezależnie od tego czy 

tajemnicze stworki z Grzecznolandii 

nazwiemy Cichaczami czy Ciszakami 

mają jeden cel: wyciszyć rozgadane 

buzie. 

 

Natalia Rudzis 

 

 

W „LEŚNEJ SZKOLE” 

 

25 września uczniowie klas I c i III a brali udział  

w wyjątkowej, międzynarodowej  inicjatywie promującej 

wartość edukacji na świeżym powietrzu - Dniu Pustej 

klasy. W związku z tą ideą wybraliśmy się na wycieczkę do 

lasu w celu odkrycia tajemnic, jakie kryje las.  Uczniów na 

miejscu przywitali panowie leśniczy z Nadleśnictwa 

Gościno. Opowiedzieli m. in.  o warstwowej budowie lasu, 

o zwierzętach zamieszkujących okoliczne lasy, na czym 

polega ich praca oraz jak powinno się zachowywać w lesie. Punktem końcowym wycieczki  

było ognisko, gdzie wszyscy ze smakiem 

zajadali upieczoną kiełbaskę. Pełni 

niezapomnianych wrażeń oraz obdarowani 

drobnymi upominkami powróciliśmy do 

szkoły. Panom leśnikom, Adamowi i Pawłowi 

dziękujemy za umożliwienie uczniom 

nabywania wiadomości i umiejętności 

przyrodniczych   oraz   postrzegania   przyrody  

jako naturalnego środowiska - miejsca rozwoju i zabawy. Obiecujemy, że na przygodę  

z leśną przyrodą  powrócimy jeszcze nie raz. 
Natalia Rudzis 

Marzena Peplińska 
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DZIEŃ CHŁOPAKA W III A 

 

W tym dniu szczególnym - września trzydziestego, 

Witamy serdecznie chłopaka małego, chłopaka dużego. 

Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, 

Innych przyjemności już nawet nie zliczę!   

 

30 września to wyjątkowa data w kalendarzu. 

Wszyscy chłopcy - starsi oraz młodsi na całym świecie 

mają wtedy swoje święto, o czym pamiętała Rada 

Rodziców wręczając chłopcom czekoladowe wafelki.  

Nie inaczej było też w naszej klasie. Dziewczęta razem z panią wychowawczynią zadbały o to, 

aby był to dla nich niezapomniany dzień. Przystroiły klasę, złożyły kolegom oraz panom 

Norbertowi i Wojciechowi życzenia, wręczyły kartki z osobistymi wierszykami, a Marysia 

zagrała na dzwonkach „100 lat”.  Nie zabrakło również poczęstunku w postaci słodkości.   

To wydarzenie na pewno na długo 

pozostanie w pamięci nie tylko 

chłopców, ale wszystkich uczniów 

klasy IIIA.  

Rodzicom dziękujemy za pomoc  

i wsparcie w przedsięwzięciu.  

 

Peplińska Marzena 

 

 

 

 

 

W APTECE Z WIZYTĄ ONLINE 

 

Uczniowie klasy I c z okazji dnia 

aptekarza uczestniczyli w spotkaniu 

online z p. Joanną Tomczyk - z zawodu 

farmaceutką. Pani Joanna przybliżyła 

dzieciom zawód farmaceuty i charakter 

pracy w aptece.   
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Opowiedziała o swojej pracy, o asortymencie apteki, pokazała jakie lekarstwa można w niej 

kupić. Dowiedzieliśmy się również, że zostanie farmaceutką to długa i ciężka droga, a praca  

w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali 

przepis na syrop z cebuli, który niezwłocznie sprawdzili w praktyce.  Jak się okazuje wirtualne 

spotkania z ludźmi wybranych zawodów, szczególnie w okresie zagrożenia COVID-19 są 

możliwe i owocne. Za chęć udziału w spotkaniu pierwszaki serdecznie dziękują. 

 
Natalia Rudzis 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „JAK ROZUMIESZ ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT” 

 

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt.:  

„Jak rozumiesz zrównoważony transport” w ramach Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu. Konkurs polegał na stworzeniu przez uczniów prac plastycznych 

dowolną techniką, które wg. dzieci pokazują ideę zrównoważonego transportu w codziennym 

życiu. Wybrano najlepsze prace pośród trzech kategorii konkursowych. Nasi uczniowie zajęli 

następujące miejsca: 

 

- praca wykonana samodzielnie klasy I-IV 

II miejsce Lena Cieklińska klasa II B SP Karlino 

III miejsce ex aequo: Oliwia Wiśniewska oraz Maria Leksińska z klasy IV A SP Karlino 

 

- pomogli mi rodzice klasy I-IV 

II miejsce Danuta Wapniarska klasa II C SP Karlino 

III miejsce Ksawery Patrylak klasa I B SP Karlino 

Wyróżnienie: Maja Proskura klasa I B SP Karlino 

 

- praca wykonana samodzielnie klasy V-VIII 

I miejsce Marta Marczuk klasa V A SP Karlino 

II miejsce Oksana Więcek klasa VII D SP Karlino 

 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i gadżetami. Gratulujemy ! 

 
Michalak Magdalena 
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REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE 

 

1. Nauka zdalna w Szkole Podstawowej odbywa się na platformie MICROSOFT TEAMS, 

zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji, dostępnym na spkarlino.pl 

2. Zdalnie odbywają się: 

- wszystkie przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, 

- zajęcia z wychowawcą, 

- zajęcia z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, 

- zajęcia w ramach projektów edukacyjnych. 

3. Uczniowie posiadają swoje konta w domenie szkoły i posługują się  nimi,  jako  loginem 

usługi Microsoft 365/ MS TEAMS. 

4. Uczniowie logują się w czasie rzeczywistym na lekcje, dołączając do lekcji zaplanowanej  

w kalendarzu lub rozpoczętej w kanale przedmiotu przez nauczyciela. Nauczyciele 

odnotowują frekwencję ucznia w dzienniku elektronicznym. 

5. Obowiązkiem ucznia jest logować się na platformie bez względu na to, czy zajęcia zostały 

wcześniej zaplanowane w kalendarzu. Brak zaplanowanych wcześniej lekcji nie oznacza, 

że lekcje nie odbędą się. O ewentualnych nieobecnościach nauczycieli uczniowie są 

informowani przez dziennik elektroniczny. 

6. Udział w lekcji zdalnej jest obowiązkowy i wyklucza wykonywanie przez uczniów w tym 

czasie czynności niezwiązanych z lekcją czy poleceniami prowadzącego. Nauczyciel ma 

prawo do oceny aktywności/uczestnictwa uczniów w lekcji. 

7. Lekcje trwają 45min, ale połączenie online z nauczycielem może być skrócone do 30 min, 

jeżeli jest zaplanowana praca własna lub inna aktywność. 

8. Obowiązkiem ucznia jest być gotowym do zajęć, a przyczyny swoich nieobecności lub 

przejściowych problemów z dostępem do Internetu należy zgłaszać wychowawcom, którzy 

monitorują frekwencję. 

9. Uczniowie biorący udział w zajęciach online mają włączone mikrofony. Na prośbę 

nauczyciela lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczniowie wyciszają swoje 

mikrofony. 

10. Podczas lekcji nauczyciel może zarządzić włączenie kamer - wobec wszystkich lub 

wybranych uczniów (np. podczas sprawdzania obecności, sprawdzianów, dyskusji, 

wypowiedzi ustnej itp.). Ewentualne problemy techniczne związane z korzystaniem  

z kamery muszą być zgłaszane do wychowawcy przez rodzica lub opiekuna ucznia. 
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11. Uczniowie nie mogą nagrywać, wykonywać zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających 

wizerunek nauczycieli i innych uczniów. 

12. Aplikacja Teams służy jedynie do celów edukacyjnych. Uczniowie nie mogą tworzyć 

własnych grup bez zgody administratora. Każda grupa założona bez zgody opiekuna 

będzie usunięta. 

 

Beata Pawlik - dyrektor szkoły 

 

 

 


