
Organizacja wydawania świadectw w SP w Dukli 
Klasy 6-8 

 

Po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, wytycznych sanitarnych i liczby uczniów naszej Szkoły 

zapadła decyzja, że zakończenie roku szkolnego będzie oparte jedynie na spotkaniu uczniów  

z wychowawcami w celu odbioru świadectw ukończenia szkoły. 

 odbiór będzie odbywał się 26.06.2020 r. w wydzielonych grupach uczniów, które wchodzić 

 i wychodzić z budynku będą oddzielnymi drzwiami zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 uczniowie powinni być zdrowi, mieć założone maseczki, zachowywać dystans społeczny (2m) 

oraz zdezynfekować ręce przy wejściu.  

 w sali spotkania odległości pomiędzy uczniami powinny wynosić 1,5 m.  

 uczniowie nie powinni gromadzić się przed szkołą, np. w celu porozmawiania. 

 wychowawcy podzielą swoje oddziały na dwie grupy. 

 wychowawcy będą nadzorować przejście uczniów od wejścia do sali spotkania i odwrotnie 

 w trakcie odbioru uczniowie klas ósmych potwierdzą na listach odbiór świadectw ukończenia 

szkoły 

W przypadku, gdy jacyś uczniowie  nie odbiorą świadectw w wyznaczonym czasie, świadectwa 

takie będzie można  odebrać z sekretariatu przy ul. Kościuszki 13 w terminie od 29.06.2020 do 

10.07.2020. 

W przypadku uczniów klas szóstych i siódmych odebrać świadectwo będzie można również po 

1 września 2020. 

Harmonogram odbioru – klasy 8 

klasa grupa sala 
Czas spotkania  

w sali 
Miejsce wejścia/wyjścia 

w budynku 
wychowawca 

8A 

Grupy I 

105 

900-925 od strony szatni 
Soliński W. 

8B 112 Lis A. 

8C 110 od strony parkingu Zborowska Kołacz A. 

Dezynfekcja sal 925-935 

8A 

Grupy II 

105 

935-1000 
od strony szatni  

Soliński W. 

8B 112 Lis A. 

8C 110 od strony parkingu Zborowska Kołacz A. 

 

Harmonogram odbioru – klasy 7 

klasa grupa sala 
Czas spotkania  

w sali 
Miejsce wejścia/wyjścia 

w budynku 
wychowawca 

7A 

Grupy I 

212 

1015-1040  od strony szatni 
Gunia W. 

7B 102 Poradyło K. 

7C 101  od strony parkingu Szczepanik D. 

Dezynfekcja sal 1040-1050 

7A 

Grupy II 

212 

1050-1115 
od strony szatni 

Gunia W. 

7B 102 Poradyło K. 

7C 101 od strony parkingu Szczepanik D. 



Harmonogram odbioru – klasy 6 

klasa grupa sala 
Czas spotkania  

w sali 

Miejsce 
wejścia/wyjścia  

w budynku 
wychowawca 

6A 

Grupy I 

109 

1130-1155 
od strony szatni 

Pelczar K. 

6B 009 Kasprzycka Możdżan W. 

6C 111 
od strony parkingu 

Michalik Kolanko U. 

6D 104 Głód E. 

Dezynfekcja sal 1155-1205 

6A 

Grupy II 

109 

1205-1230 

od strony szatni 
Pelczar K. 

6B 009 Kasprzycka Możdżan W. 

6C 111 
od strony parkingu 

Michalik Kolanko U. 

6D 104 Głód E. 

 

 

 


