
Plan zakończenia roku szkolnego w ZSP w Pokoju

WYCHOWAWCY: 

 Ustalają z rodzicami sposób odbioru świadectwa.

1. Odbiór świadectwa wg ustalonego harmonogramu  25.06 –  kl. VIII          

i  26.06 – pozostałe klasy.

 albo 

2. Odbiór świadectwa indywidualnie w czasie wyznaczonym przez 

wychowawcę lub w innym czasie, w godzinach pracy sekretariatu szkoły 

(po wcześniejszym umówieniu się).

Zaleca się  indywidualny odbiór świadectwa w wyznaczonym            

przez wychowawcę dniu i czasie.                                                            

Może to być – dnia 26.06. (po rozdaniu świadectw                                

w poszczególnych klasach), 29.06, 30.06 lub odbiór we wrześniu.

 Ze względu na reżim sanitarny, rodzice mogą wejść tylko do klas 1-3 

na salę gimnastyczną.                                                                              

Rodzice uczniów z klas IV – VII nie wchodzą do szkoły. 

 Rodzice i dzieci zostają co najmniej dzień wcześniej zapoznani 

z procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

1.Wychowawcy powiadamiają i przypominają uczniom oraz ich rodzicom,

że do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi. 

2.Także  osoby  przyprowadzające  młodsze  dzieci  nie  mogą  mieć

objawów chorobowych. 

3.Nie wolno wchodzić na teren szkoły osobom mającym kontakt    

z zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie.



4.Uczniowie wchodzący do szkoły w celu odbioru świadectwa, wchodząc

do szkoły powinni  mieć  założone maseczki  zasłaniające usta i  nos

oraz rękawiczki. Stosowanie rękawiczek nie jest obowiązkowe

5.Przed  wszystkimi  używanymi  wejściami  do  budynku  będzie

umieszczony płyn do dezynfekcji do rąk wraz z informacją o sposobie

jego stosowania  oraz obowiązku dezynfekowania  rąk przez wszystkie

osoby wchodzące do szkoły.

6. Uczniowie przemieszczając się i będąc w salach powinni zachować co

najmniej 1,5 m odstęp.

 Wychowawcy przygotowują sale na zakończenie roku zachowując

wytyczne GIS. 

1.Przygotowanie  sal  lekcyjnych  –  z  zaplanowaniem  wymaganych

odstępów pomiędzy uczniami. 

2. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić co

najmniej 1,5 m. 

3. Pomieszczenia, w których będą odbierane świadectwa należy często

wietrzyć. 

4. Podczas spotkania  wychowawcy powinni używać rękawiczek oraz

mieć zasłonięte usta i nos.

5.  Przekazywanie  uczniom  i  absolwentom  świadectw  oraz  nagród  –

powinno się odbyć bezdotykowo. 

6. Wychowawca powinien przygotować dla każdego ucznia świadectwo

i ewentualną nagrodę i ułożyć je na ławkach. 

7.  Wychowawcy  informują  rodziców  odpowiednio  wcześnie,  że  ze

względu na pandemię koronawirusa:

- rodzice i dzieci wchodzą na teren szkoły obowiązkowo w maseczkach,

które ściągają dopiero wtedy, jeśli odległość od innych wynosi 1,5 m

- przed wejściem dezynfekują ręce 



- nie będzie tradycyjnego pożegnania roku szkolnego. Spotkania odbędą

się z zachowaniem reżimu sanitarnego tylko po to, żeby dzieci mogły

odebrać świadectwo 

- nie będzie przedstawień ani dekoracji 

- zabrania się przynoszenia kwiatów i prezentów

- zabrania się przychodzenia w szpilkach i brudnym obuwiu niszczącym

parkiet sali gimnastycznej

- dowóz i odwóz obędzie się we własnym zakresie 

- został ustalony harmonogram spotkania z wychowawcą

-  wychowawca  ustalił  również  dla  rodziców  godzinę  i  miejsce

indywidulanego odbioru świadectwa u wychowawcy 26 czerwca (nie

mogą przyjść wszyscy rodzice w jednym czasie jednym wejściem, drogi

wchodzących  nie  mogą  się  krzyżować,  rodzice  przychodzą  wejściem

najbliższym sali, w której wychowawca będzie rozdawał świadectwo)

-  istnieje możliwość odbioru świadectwa w innym terminie (do końca

czerwca w sekretariacie (wchodzimy w maseczkach indywidulanie) lub

we wrześniu

- do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe nie mające kontaktu    

z zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW

Każda z  klas  ma wyznaczoną godzinę i  miejsce rozdania  świadectw.

Osobisty odbiór świadectwa jest możliwy zgodnie z harmonogramem.  

Należy tak poprowadzić przebieg spotkania, aby uczniowie z  poszczególnych

klas nie kumulowali się w szkole.  

Czwartek, 25.06.2020 r.

godz. 12.00 



 klasa VIII - wejście od boiska - sala gimnastyczna 

Piątek, 26.06.2020 r. 

godz. 9:00

 klasa I - wejście od boiska - sala gimnastyczna 

 klasa IV - główne wejście - sala nr 6G

 klasa VII - wejście dla niepełnosprawnych - sala nr 2G

godz. 10: 00

 klasa II - wejście od boiska - sala gimnastyczna

 klasa VA - wejście od biblioteki - sala nr 2 

 klasa VIA - główne wejście - sala nr 1G

 klasa VIB - wejście dla niepełnosprawnych - sala nr 10G

godz. 11: 00

 klasa III a - wejście od boiska - sala gimnastyczna 

 klasa VB - wejście dla niepełnosprawnych - sala nr 3G

godz. 12.00 

 klasa III b - wejście od boiska - sala gimnastyczna 




