
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach  

z dnia 22 czerwca 2020 r.  

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach 

 dla oddziałów klas VIII, III i “0” 

 I. ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI :  

1.  Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych charakterystycznych 

dla infekcji. 

2. Wszyscy biorący udział w uroczystości na terenie szkoły przebywają w maseczkach. 

3. Wychowawcy i dyrekcja szkoły na czas rozdawania świadectw, dyplomów i nagród zakładają 

rękawiczki ochronne. 

4. Zalecany jest dystans między osobami (2 metry).  

5. Uczniowie/dzieci do budynku szkoły wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej. 

 6. Wchodzący przy wejściu dezynfekują ręce, następnie kierują się bezpośrednio do sali 

gimnastycznej.  

 7. Po wyjściu z sali uczeń kieruje się do wyjścia - wyjście z budynku szkoły drzwiami od strony sali 

gimnastycznej.  

8. Z uwagi na reżim sanitarny i bezpieczeństwo osób przebywających w tym samym czasie w 

spotkaniu może wziąć udział z jednym uczniem/dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun. 

9. Odbiór świadectw szkolnych we wskazanym terminie jest dobrowolny.  

10. W razie braku odbioru świadectwa przez ucznia we wskazanym terminie rodzic zobowiązany jest 

do telefonicznego uzgodnienia z sekretariatem nowego terminu odbioru.  

11. Po uzgodnieniu terminu odbiór świadectwa nastąpi w sekretariacie szkoły. 

 

2 II. SCHEMAT ORGANIZACYJNY  

 

Spotkanie dla klas VIII – godz. 8:30 

1. Uczniowie i rodzice siadają na krzesłach ustawionych z zachowaniem bezpiecznej odległości (ok.2 

metrów).  



2. Część oficjalna – krótki ceremoniał (pożegnanie klas ósmych, przekazanie sztandaru szkoły) – 

nauczyciele odpowiedzialni za organizację: wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy ósmej, opiekun 

pocztu sztandarowego.  

3. Wręczenie nagród i świadectw dla uczniów klas ósmych przez dyrektora szkoły i wychowawców.  

4. Ok. 9:15 zakończenie części oficjalnej. 

5. Po zakończeniu spotkania następuje dezynfekcja i wietrzenie sali dokonywane przez pracowników 

obsługi szkoły.  

 

Spotkanie dla klas III - godz. 11:30 

1. Uczniowie siadają na krzesłach ustawionych z zachowaniem bezpiecznej odległości (ok.2 metrów). 

2. Część oficjalna – krótki ceremoniał - nauczyciele odpowiedzialni za organizację: wicedyrektor 

szkoły, wychowawcy klas III. 

3. Wręczenie nagród i świadectw przez dyrektora szkoły i wychowawców.  

4. Ok. 12:15 - zakończenie części oficjalnej. 

5. Po zakończeniu spotkania następuje dezynfekcja i wietrzenie sali dokonywane przez pracowników 

obsługi szkoły. 

 

Spotkanie dla dzieci z grupy “0” - godz.15.00 

1. Uczestnicy spotkania siadają na krzesłach ustawionych z zachowaniem bezpiecznej odległości 

(ok.2 metrów).  

2. Część oficjalna – krótki ceremoniał - nauczyciele odpowiedzialni za organizację: wicedyrektor 

szkoły, wychowawcy klas “0”. 

3. Wręczenie nagród i dyplomów przez dyrektora szkoły i wychowawców.  

4. Ok. 15:45 - zakończenie części oficjalnej. 

5. Po zakończeniu spotkania następuje dezynfekcja i wietrzenie sali dokonywane przez pracowników 

obsługi szkoły. 

 

 

 


