
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

 
 Uwaga - procedury:  

 należy ściśle stosować się do poniższych procedur,  

 na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

 nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.  

 jeśli ktoś ze względu na chorobę lub kwarantannę nie może przyjść należy się umówić lub 

odebrać świadectwo we wrześniu 

 ściśle przestrzegać godzin przyjścia  

 zachować dystansć podczas wchodzenia po odbiór i oczekiwania na dziedzińcu szkoły 

 wchodzenie po kolei (kolejka – 1,5 m odległości) – zachować dystans  

 dezynfekcja rąk  

 maseczka (obowiązkowo) 

 po odbiorze świadectwa niezwłocznie należy opuścić tere szkoły (nie gromadzimy się) 

 na terenie obiektu obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu 

 na wejście do szkoły czekamy na dziedzińcu w kolejce do wejścia (obowiązuję dystans 1,5m) 

 jeśli ktoś nie będzie przestrzegał zasad nie zostanie wpuszczony na teren szkoły. 

 

ZASADY: 

1. W tym roku szkolnym, ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 nie będzie 

tradycyjnego spotkania z dyrektorem i wychowawcami klas na zakończenie roku szkolnego. 

2. Odbiór świadectw: 

a) w dniach 26.06 (piątek) i 29.06 (poniedziałek) 

b) świadectwa szkolne zostaną rozdane indywidualnie przez poszczególnych wychowawców  

w określonych godzinach zgodnie z harmonogramem. 

c) uczeń wchodzi do pomieszczenia wskazanego w harmonogramie (pozostali uczniowie 

oczekują w kolejce z zachowaniem dystansu) – odbiera świadectwo od wychowawcy klasy – 

oddaje książki do biblioteki (wkłada do pudła) – przechodzi do szatni (zabiera swoje rzeczy  

z szafki) – niezwłocznie opuszcza teren szkoły. 

d) świadectwa będą wydawane tylko w danym dniu i tylko w godzinach wyszczególnionych dla 

danej klasy. 

e) przy odbiorze świadectw należy obowiązkowo przynieść książki do oddania do biblioteki 

szkolnej, 

a) z zachowaniem środków ostrożności (maseczki, rękawice, itp.), dystansu. 

b) po odbiór świadectwa należy ubrać strój, który jest odpowiedni dla tej okoliczności. 

 

Krystyna Jędrzejczyk 

Dyrektor ZSTE w Skawinie 

 

 

 



Harmonogram odbioru świadectw   - 26.06.2020r. (piątek) 

klasa wychowawca 

godzina 

odbioru 

świadectwa 

sala wejście do szkoły 

1 BMP mgr E. Rybarczyk 8.00-9.00 

sala 

gimnastyczna 

główna brama – 

główne wejście do 

szkoły 

1 ER mgr R. Stawowska 9.30-10.30 

1 I mgr B. Dąbrowska 11.00-12.00 

1 L mgr E. Śnieżek 12.30-13.30 

 

3 W1 mgr P. Kazana 8.00-9.00 

świetlica 

główna brama – 

główne wejście do 

szkoły 

3 KW mgr J. Sęk 9.30- 10.30 

2 W1 mgr Ł. Wiater 11.00- 12.00 

1 WP mgr U, Gąsior 12.30 -13.30 

1 ZP mgr inż. E. Krawczyk 14.00-15.00 

 

1 ERP mgr E. Gałuszka 8.00-9.00 

sala nr 1 

główna brama – 

wejście boczne do 

szkoły (tzw. wejście 

ewakuacyjne na 

wprost bramy ) 

1 IP mgr D. Żmuda 9.30-10.30 

1 LP 
mgr M. Menert- 

Jastrzębska 
11.00-12.00 

1 Z mgr M. Kotula 12.30-13.30 

 

1 TP mgr inż. W. Lewandowska 8.00-9.00 

sala nr 2 

główna brama – 

wejście boczne do 

szkoły (tzw. wejście 

ewakuacyjne na 

wprost bramy ) 

1 BM mgr inż. R. Serwin 9.30-10.30 

1 W mgr inż. W. Lewandowska 11.00-12.00 

2 KW mgr K. Potoczny 12.30-13.30 

 

  Harmonogram odbioru świadectw   - 29.06.2020r. (poniedziałek) 

klasa wychowawca 

godzina 

odbioru 

świadectwa 

sala wejście do szkoły 

2 I B. Welian 8.00-9.00 
sala 

gimnastyczna główna brama – 

główne wejście do 

szkoły 
2 EM J. Łagosz 8.00-9.00 świetlica 

2 LG E. Gawin 9.30- 10.30 

 

2 TA A.Kruse- Jagusiak 8.00-9.00 

sala nr 1 główna brama – 

wejście boczne do 

szkoły (tzw. wejście 

ewakuacyjne na 

wprost bramy ) 

3 AM A.Ciaptacz 9.30 -10.30 

3 I Ł. Krupnik 11.00-12.00 

 

3 EI A.Maciążka 8.00-9.00 

sala nr 2 3 LG E. Łytek 9.30-10.30 

3 T L. Czesak 11.00-12.00 

 

 

 


