
Szanowni Rodzice i Uczniowie, ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne o terminie 

odbioru świadectw/ dyplomów za rok szkolny 2019/2020 decyduje rodzic/ prawny opiekun, który 

może zgłosid się w wybranym przez siebie terminie. Dokumenty nieodebrane pozostaną w 

dokumentacji przebiegu nauczania dziecka i zostaną przekazane po ustaniu epidemii.  

Obowiązujące terminy odbioru świadectw: 26 czerwiec 2020 r.- wychowawcy; 29 czerwiec 2020 r., 

30 czerwiec 2020 r. (w sekretariacie szkoły 9.00-15.00) i  31 lipiec 2020 r. (klasa VIII w sekretariacie 

szkoły 11.30-15.00).  

Osoba zgłaszająca się po odbiór dokumentów zobowiązana jest do wypełnienia ankiety, 

stosowania zabezpieczeo oraz przestrzegania procedur zamieszczonych przed wejściem 

opracowanych na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczka 

i rękawiczki). 

Dnia 26 czerwca 2020 r. (jeśli warunki klimatyczne będą sprzyjające do przebywania na zewnątrz) wychowawcy 

klas będą wydawad świadectwa od godziny 11.30 w następujących miejscach: 

Klasy „0”-II w dystansie społecznym na parkingu za szkołą 

Klasy IIIa i IIIb  w dystansie społecznym przed szkołą (dziedziniec szkoły) 

Klasy IV-VII boisko piłki nożnej 

Pogoda niesprzyjająca przebywaniu na świeżym powietrzu, osoby są wpuszczane pojedynczo wg 

następującego harmonogramu: 

Od 11.30 Sala gimnastyczna wejście od boiska piłki nożnej pojedynczo rodzic z klasy I 

Od 12.30 Sala gimnastyczna wejście od boiska piłki nożnej pojedynczo rodzic z klasy  VII 

Od 11.30  Sala gimnastyczna wejście od boiska piłki koszykowej pojedynczo rodzic  klasy IV i IIIa  

Od 11.30 Hala wejście główne pojedynczo rodzic kl. II i IIIb 

 Od 11.30 Hala wejście boczne od parkingu za szkołą kl. Va 

Od 12.30 Hala wejście główne  Vb 

Od 13.30 Sala gimnastyczna wejście od strony boiska piłki nożnej klasa VIa 

Od 13.30 Hala wejście główne klasa VIb 

Odbiór dokumentów przez rodzica/ prawnego opiekuna w sekretariacie (29 i 30.06.2020 r.): 

9.00 – 10.00 klasa „0” 

10.00-11.00 klasy I i II 

11.00 – 12.00 klasy III 

12.00 – 13.00 klasy IV i Va 

13.00- 14.00 Vb i VIa 

14.00 – 15.00 VIb i VII 

Odbiór dokumentów 31 lipca 2020 r. od godziny 11.30 w sekretariacie szkoły. 

Prosimy rodziców o wyrozumiałośd i zachowanie zasad bezpieczeostwa „dla siebie i dla innych”. 


