
Załącznik nr2 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 klas I-II i IV-VII  

I. ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI:  

1. Organizacja zakończenia roku szkolnego NIE PRZEWIDUJE dla klas I-II i IV-VII zarówno uroczystej 

akademii jak i części oficjalnej z udziałem ogółu społeczności szkolnej.  

2. Uczniowie z objawami chorobowymi wskazującymi infekcję nie będą wpuszczani na teren szkoły. 

3. Wszyscy na terenie szkoły przebywają w maseczkach.  

4. Wychowawcy w czasie rozdawania świadectw i nagród zakładają rękawiczki ochronne. 

5.  Zalecane jest zachowywanie dystansu między osobami (2 metry).  

6. Uczniowie klas I i II wchodzą do budynku szkoły wejściem od ul. Mazowieckiej, uczniowie klas IV-

VII - wejściem przy sali gimnastycznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym. 

7. Uczeń przy wejściu dezynfekuje ręce, następnie kieruje się do wyznaczonej: sali lekcyjnej.  

8. Wychowawcy przekazują uczniom świadectwa i ewentualne nagrody w przypisanych dla każdego 

oddziału salach lekcyjnych.  

9. Wydawanie świadectw i ew. nagród dla uczniów przez wychowawców odbywa się w grupach,   

według załączonego harmonogramu w wyznaczonych salach lekcyjnych.  

10. Czynności organizacyjne związane z wręczeniem świadectwa i ewentualnych nagród przez 

wychowawcę klasy trwa ok. 15-20 min. na grupę.  

11. Po odebraniu dokumentów i wyjściu z sali uczeń kieruje się do wyjścia. 

12. Po zakończeniu spotkania każdej grupy sale są dezynfekowane i wietrzone przez pracowników 

obsługi szkoły.  

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

terenie szkoły – zalecane jest, by rodzice/opiekunowie uczniów oczekiwali na zewnątrz budynku 

szkoły zachowując odpowiedni dystans i wskazania wynikające z zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego (zalecenia dostępne na gov.pl).  

10. Odbiór świadectw szkolnych przez uczniów we wskazanym terminie jest dobrowolny.  

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

do telefonicznego uzgodnienia z sekretariatem nowego terminu odbioru.  

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

 

 



5.  II HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  

 

 


