
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii                    

i związane z tym ograniczenia, zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 nastąpi               

w zmienionej formule. Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia 

szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się w piątek 26.06.2020r.                           

na sali gimnastycznej w ustalonych godzinach z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym – od strony  boiska. 

Po wejściu na salę zajmują wyznaczone miejsce. Rodzice pozostają na zewnątrz 

budynku. 

Spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się na boisku szkolnym.  

Z dzieckiem może przyjść jeden rodzic/opiekun. 

Czas spotkania każdej grupy z wychowawcą jest ściśle określony. W związku z tym 

prosimy o punktualne przybycie. 

Jeżeli Rodzic uzna,  że osobiste odebranie świadectwa przez dziecko zagraża jego 

zdrowiu może po dokumenty zgłosić się sam lub odebrać w trybie indywidualnym, 

po ustaleniu terminu z wychowawcą klasy, nie później niż do 3 lipca 2020 roku. 

Z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie pandemii koronawirusa osoby 

wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do przestrzegania ustalonych  

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID–19. 

W szczególności należy pamiętać, że: 

▪ na teren szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną, 

▪ na teren szkoły nie może wejść osoba, która przebywa w domu z osobą                        

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, 

▪ przebywających na terenie szkoły, zarówno uczniów jak i rodziców obowiązuje 

indywidualna osłona ust i nosa (maseczka). 

▪ po wejściu do budynku szkoły osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce, 

▪ wszyscy zobowiązani są do zachowywania między sobą  dystansu - minimum               

1,5 m. 

▪ uczniowie i rodzice stosują się do zaleceń i ustaleń wychowawcy klasy, 

▪ po odebraniu świadectwa należy niezwłocznie opuścić teren szkoły i zwolnić 

miejsce parkingowe, 

▪ na terenie szkoły obowiązuje zakaz tworzenia zgromadzeń zarówno osób 

dorosłych jak i dzieci, 

▪ uczniowie klasy VIII przynoszą ze sobą długopis (będą podpisywane 

dokumenty potwierdzające odebranie świadectwa ukończenia szkoły). 

 

 

 



Harmonogram  odbioru świadectw 
/spotkania z wychowawcami: 

 

PIĄTEK – 26 czerwca 2020 r. 

Klasy I – VIII 

Klasa VIII godz. 8.00 

Klasa VII godz. 8.30 

Klasa VI godz. 9.00 

Klasa V godz. 9.30 

Klasa IV godz. 10.00 

Klasa III godz. 10.30 

Klasa II godz. 11.00 

Klasa I godz. 11.30 

Przedszkole  

starszy oddział 

przedszkolny – zerówka 

godz. 12.30 

młodszy oddział 

przedszkolny – 3-4 latki 

godz. 13.10 

 

  

Uwaga:  

W tym dniu nie będą organizowane kursy autobusu szkolnego. 

Termin i forma odbioru świadectwa/spotkania z wychowawcami może ulec zmianie. 

 

dyrektor szkoły 

Jolanta Zagawa 

 


