
Zakończenie roku szkolnego 2019/20 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 w dwóch turach – ze względu na konieczność  zachowania  procedur 

bezpieczeństwa sanitarnego  – zgodnie z następujacym harmonogramem :  

PIERWSZA TURA – godzina 900
 

L.p Wychowawca klasa sala wejście do budynku szkoły 

1 Ciborowska -  Dejneka  Emilia  1aTB 8 wejście główne  

2 Demczuk- Gutowska Małgorzata  2aTB 12 wejście główne 

3 Modzelewska Alicja  3aTB 6 wejście od strony auli  

4 Kołakowska Sylwia  2AH/TŻ 23 wejście od ulicy Rybaki  

5 Bogulas Ewa  3TŻ 14 wejście główne 

6 Kuczewska Magdalena  1AH/TŻ 3 wejście od strony auli 

7 Czupryński Wiesław  1Ap/pp 16 wejście od ulicy Rybaki 

8 Nieciecki Wojciech  1MZ pracownia budowlana 
przy sali gimnastycznej  

wejście główne do sali gimnastycznej 

DRUGA  TURA – godzina 1100
 

1 Więsak  Katarzyna  1AH/TŻ 4 wejście od strony auli 

2 Bukowska  Hanna  3AH 15 wejście główne 

3 Ciborowska  Lidia  1aTBp 22 wejście od ulicy Rybaki 

4 Galanek  Kamil 1AP aula wejście od strony auli 

5 Gawryś  Maria  1PP/AD 13 wejście główne 

6 Ulińska  Anna 2Ap/pp 18 wejście od ulicy Rybaki 

7 Antolak  Urszula  2MZ sala gimnastyczna wejście główne do sali gimnastycznej 

8 Kamińska – Szmitko Beata  3MZ sala korekcyjna  wejście górne -  od strony sali korekcyjnej  

 



Bardzo ważne informacje dla uczniów i wychowawców na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania zakończenia roku 

szkolnego -  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego : 

1.[!]  Po świadectwo  może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2.[!]  Uczeń  nie może przyjść po świadectwo , jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3.[!]  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń odbierający 

świadectwo  wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4.[!]  Czekając na wejście do szkoły albo pracowni szkolnej , uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos. 

5.[!] Przy wejściu do szkoły należy koniecznie zdezynfekować ręce płynem znajdującym się na szkolnym korytarzu.  

6.[!] 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.  

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu zakończenia roku szkolnego  

7[!] Należy unikać tworzenia się grup uczniów  przed szkołą / pracownią szkolną  przed rozpoczęciem  wręczania świadectw  

oraz po jego zakończeniu.  

Po otrzymaniu świadectwa  wrażeniami należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie unikając spotkań w grupie, np. na korytarzu lub  przy wejściu do 

sali /szkoły/ . 


