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          GodzinyKl
asa  Gr. I 9:00-9:25 

Gr. II 9:35-10:00 

Gr. I 9:15-9:40 

Gr. II 9:50-10:15 

Gr. I 9:30-9:55 

Gr. II 10:05-10:25 

Gr. I 9:45-10:10 

Gr. II 10:20-10:45  

Gr. I 10:00-10:25 

Gr. II 10:35-11:00 

Gr. I 10:15-10:40 

Gr. II 10:50-11:15 

0 s. 5      

1a s.16      

1b s. 15      

1c  s. 4     

2a  s.17     

2b  s.25     

2c   s. 26    

3a   s.14    

3b    s.27   

3c     s.31  

3d   s. 28    

4a     s. 35  

4b    s.12   

5a      s. 36 

5b     s. 11  

5c    s. 39   

5d      s. 33 

 

 wejście/wyjście od podwórza 

 wejście/wyjście przez szatnię 

 wejście/wyjście przy stołach tenisowych 

 

1. Wychowawca danej klasy organizuje wydawanie świadectw: 

a) uczniów w klasie  dzieli na 2 grupy, do 13 osób maksymalnie, w przedziałach czasowych, np. I grupa: uczniowie od numeru 1 do 13,  

odbierają świadectwa w godzinach: 9:00 – 9:25, II grupa: uczniowie od numeru 14 do 25, odbierają świadectwa w godzinach: 9:35 – 

10:00, 

b) poszczególne grupy uczniów zbiera w odstępach 2-metrowych w miejscu wyznaczonym do wejścia do szkoły o czasie zgodnym z 

harmonogramem  i następnie doprowadza je do wskazanej sali,  
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c) po rozdaniu świadectw odprowadza całą grupę do wyjścia ze szkoły (miejsca wejścia), 

d) w trakcie wydawania świadectw wyposażony jest w maseczkę (przyłbicę) i rękawiczki, 

e) sporządza protokół z wydawania świadectw potwierdzający ich  odbiór przez uczniów (bez podpisów), który następnie umieszcza w 

arkuszach ocen wraz z niewydanymi świadectwami . 

2.  Należy ściśle przestrzegać ram czasowych wydawania świadectw dla każdej grupy (grupa w sali przebywa dokładnie – 25 minut);  

wcześniejsze  przyprowadzanie i wyprowadzanie uczniów z sali może doprowadzić do niepotrzebnych spotkań na korytarzach. 

3. Przerwa 10-cio minutowa między wydawaniem świadectw w I i II drugiej grupie służy dezynfekcji sali, którą przeprowadzi sprzątaczka . 

4. W zastępstwie za ucznia świadectwo może odebrać rodzic/prawny opiekun, wchodząc i wychodząc ze szkoły razem z grupą uczniów. 

5. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie w czasie odbioru świadectw przebywają w maseczkach; przed wejściem do budynku szkoły 

dezynfekują ręce. 

6. Uczniowie, którzy z różnych względów nie odbiorą świadectw mogą je odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościuszki 13  od 

29.06.2020 do 10.07.2020  oraz po 01.09.2020. 

 


