
Procedury bezpieczeństwa w związku z zakończeniem 

roku szkolnego 2019/2020. w dniu 26 czerwca 2020 roku. 

w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Brynicy 

 

1. W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, w dniu 26.06.2020 r. uczniowie mają 

możliwość odbioru świadectw, nagród, dyplomów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 
 

kl. 0 - I               - godz. 8.30  
 

kl. II - III             -  godz.9.00  

 

kl. IV - V             - godz. 9.30  
  

kl. VI a – VI b    - godz. 10.00  

 

kl. VII - VIII        - godz. 10.30  
 

2. Uczniowie/rodzice, którzy w tym dniu nie odbiorą świadectwa, mogą to zrobić w dniach 29-

30 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 w sekretariacie szkoły z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa GIS. 

3. Uczniowie przychodzący do szkoły w wyznaczonych godzinach powinni być zdrowi, bez 

objawów sugerujących chorobę zakaźną, a nikt z domowników nie przebywa na 

kwarantannie. 

4. Uczniowie powinni obowiązkowo posiadać maseczki, zakrywające nos i usta oraz rękawiczki 

ochronne. 

5. Wejście na salę gimnastyczną odbywa się wejściem głównym, gdzie wchodzący obowiązkowo 

dezynfekują ręce. 

6. Wyjście z sali gimnastycznej po odbiorze świadectw odbywa się wyjściem bocznym na plac 

zabaw.    

7. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę, nie gromadząc się przed budynkiem 

szkoły oraz zachowując dystans społeczny min. 2 m. 

8. Uczniowie po wejściu na salę gimnastyczną zajmują wyznaczone miejsca i postępują zgodnie 

z zaleceniami, następnie odbierają świadectwo i od razu opuszczają salę gimnastyczną. 

9. Na salę gimnastyczną nie mogą wchodzić rodzice uczniów, którzy powinni oczekiwać na 

dzieci poza budynkiem szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa GIS.  

10. Na salę gimnastyczną może wejść trójka klasowa Rady Rodziców. 

11. Uczniowie po zakończeniu odbioru świadectw opuszczają teren szkoły z zachowaniem 

dystansu 2 m, nie gromadzą się na zewnątrz szkoły, umożliwiając innym grupom przyjście na 

wyznaczona godzinę odbioru świadectwa. 

12. W dniu zakończenia roku szkolnego  do szkoły przychodzą wyłącznie zdrowi pracownicy 

szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

13. Po zakończeniu odbioru świadectw, nagród, dyplomów grupy uczniów następuje przerwa na 

dezynfekcję i wietrzenie sali dokonywane przez pracownika obsługi szkoły. 

Bardzo prosimy o zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa oraz stosowanie się 

do obowiązujących zasad. 

 


