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Organizacja rozdania świadectw szkolnych dla klas I-VII i Iaz 

1. Świadectwa szkolne i nagrody za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dnia 26 czerwca 2020r.  wręczać będzie uczniom wychowawca 

klasy wg. ustalonego harmonogramu. 

BUDYNEK A → sala gimnastyczna, świetlica 

 

Klasa  Godzina 
przyjazdu 
do szkoły 

Nauczyciel 
opiekun przed 
wręczeniem 
świadectw 

Wejście do 
szkoły 

Godzina 
wręczenia 
świadectw 
 

Wychowawca  Miejsce odbioru 
świadectw 

Ia 10:40 E. Kasprzak Wejście główne 10:45 M. Szablewska 
 

świetlica A 

Ib 10:40 P. Ruta Wejście z boiska 10:45 A. Szułczyńska 
 

sala gimnastyczna A 

IIa 11:25 I. Wawrzyniak Wejście główne 11:30 B. Owczarska 
 

świetlica A 

IIb 11:25 A.Kurzawska Wejście z boiska 11:30 Z. Szydłowska 
 

sala gimnastyczna A 

IIIa 12:10 A. Buksalewicz Wejście główne 12:15 E. Jagodzińska-
Wiatrowska 

świetlica A 

IIIb 12:10 M. Czapla Wejście z boiska 12:15 B. Bieczyńska 
 

sala gimnastyczna A 

IVa 12:10 I. Wawrzyniak Wejście główne 12:15 J. Drożdżyńska 
 

sala 302A 

 

Dyżur przy wejściach do budynku A: 

- p. K. Sajewska – wejście główne 

- p. I. Wawrzyniak – wejście z boiska 
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Budynek B→ hala sportowa 

Klasa  Godzina 
przyjazdu do 
szkoły 

Nauczyciel 
opiekun przed 
wręczeniem 
świadectw 

Wejście do hali Godzina 
wręczenia 
świadectw 
 

Wychowawca  Miejsce odbioru 
świadectw – hala 
sportowa 

Va 10:40 S. Ruta Wejście boczne 
(Osiedle Młodych) 

10:45 E. Ratajczak 
 

Sektor III 

Vb 10:40 J. Ratajczak Wejście główne 10:45 K. Humerska 
 

Sektor II 

VIa 10:40 D. Łukaszczyk Wejście boczne z 
boiska 

10:45 L. Frąckowiak 
 

Sektor I 

VIb 11:25 E. Górna Wejście boczne 
(Osiedle Młodych) 

11:30 L. Walczak 
 

Sektor III 

VIIa 11:25 K. Galusik Wejście główne 11:30 
 

R. Marcinkowski Sektor II  

Iaz 11:25 A. Lehmann Wejście boczne z 
boiska 

11:30 B. Palcat-Sroka 
 

Sektor I 

 

Dyżur przy wejściach do hali sportowej: 

- p. D. Wieczorek – wejście boczne z boiska 

- p. A. Cugier – wejście główne 

- p. I. Kaźmierczak – wejście boczne(Osiedle Młodych) 

2. Do szkoły uczniowie przyjeżdżają we własnym zakresie. 

3. Do budynków i na boiska wchodzą tylko uczniowie.  Rodzice czekają na dzieci przed budynkami z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

4. Wyznaczony nauczyciel, do opieki przed wręczeniem świadectw, oczekuje na przydzieloną mu  klasę przed wyznaczonym wejściem 

15 minut przed czasem wręczania świadectw. Nauczyciel po kolei wpuszcza uczniów do wyznaczonych miejsc w budynkach. 
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Przed budynkami nauczyciele dbają o zachowanie przez uczniów dystansu społecznego. Do chwili zajęcia miejsc w sali gimnastycznej 

A, świetlicy A, sali 302A lub hali sportowej uczniowie mają usta i nos zakryty maseczką. Wchodząc do budynków dezynfekują ręce. W 

czasie odbierania świadectwa/nagrody od wychowawcy uczniowie mają również zakryte usta i nos maseczką. 

5. Na boisko A uczniowie wchodzą wejściem bocznym (przy przedszkolu). Na rozdanie świadectw w sali gimnastycznej A uczniowie pod 

opieką wskazanego nauczyciela wchodzą wejściem przy łączniku z salą gimnastyczną. Z sali gimnastycznej  wychowawca pojedynczo 

wypuszcza uczniów  na boisko szkolne wyjściem przy zapleczach gospodarczych sali gimnastycznej. W czasie opuszczania szkoły 

również mają  usta i nos zakryte maseczką. Wychowawca dba o to, aby uczniowie nie gromadzili się na boisku. Kolejna klasa do sali 

gimnastycznej wchodzi po przeprowadzonej dezynfekcji. 

6. Uczniowie, którzy świadectwa mają rozdawane w świetlicy A i sali 302A wchodzą i wychodzą z budynku A wejściem głównym. Przed 

wejściem oczekuje ich nauczyciel, który dba o to aby uczniowie się nie gromadzili i wchodzili do szkoły z zakrytymi ustami i nosem. Ze 

świetlicy A i sali 302A   wychowawca pojedynczo wypuszcza uczniów głównym wejściem. Kolejna klasa do świetlicy  wchodzi po 

przeprowadzonej dezynfekcji. 

7. Do wejść bocznego (od strony Osiedla Młodych) i głównego hali sportowej uczniowie przychodzą z parkingu. Natomiast do wejścia 

bocznego od strony szkoły uczniowie przychodzą z boiska szkolnego. Wyznaczony nauczyciel wpuszcza kolejno uczniów do hali 

zwracając uwagę na zachowanie dystansu społecznego.  Po rozdaniu świadectw i nagród wychowawca pojedynczo wypuszcza 

uczniów tą samą drogą, którą weszli do hali. W czasie wchodzenia i wychodzenia uczniowie mają usta i nos zakryte maseczką.  

Wychowawca dba o to, aby uczniowie nie gromadzili się przed halą. Kolejne klasy do hali wchodzą po przeprowadzonej dezynfekcji. 

8. Nauczyciele oraz obsługa  podczas wszystkich czynności usta i nos mają zakryte maseczką lub przyłbicą, a na dłoniach rękawiczki. 

9. Podziękowania dla rodziców uczniów klas III wychowawca wręcza uczniom. 

10. Rodzice nie uczestniczą w rozdaniu świadectw/nagród. 

11. Nieodebrane przez uczniów świadectwa będą do odbioru od 29 czerwca 2020r. w sekretariatach szkoły:  

 sekretariat A klasy I-VI,  

 sekretariat B klasy VII, VIII, Iaz. 

Przed odbiorem rodzice zobowiązani są umówić się  telefonicznie z administracją szkoły. 

12. Uczniowie na rozdanie świadectw nie przynoszą żadnych rzeczy osobistych. 

13. Dyrekcja prosi o dyscyplinę i bezwzględne przestrzeganie harmonogramu odbioru świadectw i wyżej wspomnianych ustaleń. 

 


