
 

HARMONOGRAM ROZDAWANIA ŚWIADECTW 

W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/20 – PIĄTEK 26.06.2020 

ORAZ  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA  

                  

1. W dniu 26.06.2020 uczniowie przychodzą do szkoły po świadectwa według ustalonego 
harmonogramu. (Uczniom, którzy nie przyjdą do szkoły w piątek, świadectwa będą 
wydawane w poniedziałek w sekretariacie w godz. 9.00 – 14.00). 

2. W zakończeniu roku uczestniczą uczniowie (do budynku szkolnego w tym dniu wchodzą 
tylko uczniowie). 

3. Uczniowie przychodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, w maseczce i rękawiczkach.  
4. Wychowawcy czekają na swoich uczniów w wyznaczonym miejscu (świadectwa i nagrody 

ustawiają na przygotowanym uprzednio stole). 
5. Uczniowie wyczytani przez wychowawcę odbierają świadectwa i nagrody ze stolika. 
6. Po rozdaniu świadectw uczniowie opuszczają kolejno szkołę z zachowaniem dystansu             

i udają się do swoich domów. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się uczniów na 
terenie szkoły. 

7. Po wyjściu danej klasy, miejsce jest dezynfekowane dla kolejnej grupy 
 

Godzina Świetlica 
 

wejście do 
szkoły od 

strony 
stołówki 

Hol  I piętro 
 

wejście do 
szkoły od ulicy 
Rzemieślniczej 

Hol II piętro 
 

wejście do szkoły 
wejściem 
głównym 

Sala 46 
 

wejście do 
szkoły od ulicy 
Rzemieślniczej 

Sala 38 
 

wejście do 
szkoły 

wejściem 
głównym 

Sala 40 
 

wejście do 
szkoły 

wejściem 
głównym 

Sala 41 
 

wejście do szkoły 
od ul. 

Rzemieślniczej 

Sala 21 
 

wejście do 
szkoły 

wejściem 
głównym 

9.00 5a  5b  4a    
9.30  5c  5d  5e   
10.00 VI b  VI a      
10.30  VI c  VI d VII a    
11.00 VII b  VII c   I a I c I b 
12.00 II b II a II c      
13.00 III c III a III b      

 
ODBIÓR ŚWIADECTW  

PRZEZ KLASY VIII 
 

Krótkie zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw przez klasy VIII  
odbędzie się w piątek o godz. 10.00 na Hali Sportowej.  

W uroczystości uczestniczą tylko uczniowie oraz rodzice najlepszego absolwenta szkoły.  
Klasy: VIII a i VIII b przychodzą na halę wejściem od strony parkingu,  

  klasy VIII c i VIII d wchodzą na halę wejściem od ulicy Starego Urzędu. 
UCZNIOWIE KLAS VIII PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ DŁUGOPISY, 

W CELU PODPISANIA KSIĘGI ODBIORU ŚWIADECTW.  
 
 
 


