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Załącznik nr2 do Zarządzenia Dyrektora szkoły  

nr 14/2020 z dnia 15 czerwca 2020r. 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  

w  SP BOGUCHWAŁA dla oddziałów klas I-VII 

 

I. ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI : 

1. Nauczyciele , pracownicy obsługi szkoły i uczniowie na terenie szkoły przebywają w 

maseczkach i jednorazowych rękawiczkach  

2. Zachowywany jest dystans między osobami (2 metry)  

3. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą pojedynczo, głównym wejściem (zgodnie              

z ustalonym harmonogramem czasowym) 

4. Uczeń przy wejściu dezynfekuje ręce , następnie obsługa szkoły kieruje ucznia do 

wyznaczonych: sal lekcyjnych  

5. Wychowawcy przekazują uczniom świadectwa i ewentualne nagrody w przypisanych 

dla każdego oddziału (z początkiem roku szkolnego) salach lekcyjnych  

6. Odbiór świadectw i ew. nagród w salach lekcyjnych następuje sprawnie według 

zalecanego czasu ( około 3 minuty na 1 ucznia )  

7. Po odebraniu dokumentów i wyjściu z sali uczeń kieruje się do wyjścia wskazanego 

przez obsługę szkoły ( wyjście z budynku szkoły drzwiami od strony sali gimnastycznej 

dawnego gimnazjum )  

8. Z uwagi na reżim sanitarny i bezpieczeństwo osób przebywających w tym samym czasie 

na terenie szkoły – rodzice/opiekunowie uczniów oczekują na zewnątrz budynku szkoły 

zachowując odpowiedni dystans i wskazania wynikające z zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego ( zalecenia dostępne na gov.pl )  

9. Odbiór świadectw szkolnych przez uczniów we wskazanym terminie jest dobrowolny  

10. W razie braku odbioru świadectwa przez ucznia we wskazanym terminie rodzic 

zobowiązany jest do uzgodnienia z wychowawcą nowego terminu odbioru.  

11. Po uzgodnieniu terminu odbiór świadectwa nastąpi w sekretariacie szkoły .  
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II. SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
 

PIĄTEK  26.06.2020 r.  

1. Organizacja zakończenia roku szkolnego NIE PRZEWIDUJE zarówno uroczystej 

akademii jak i części oficjalnej z udziałem ogółu społeczności szkolnej dla klas I-VII. 

2. Godz. 9.00 początek wydawania świadectw i ew. nagród dla uczniów przez 

Wychowawców w wyznaczonych salach lekcyjnych.  

3. Każdy kolejny uczeń wchodzi do klasy dopiero po wyjściu poprzedniego ucznia.  

4. Pracownik obsługi szkoły reguluje czas wejścia i wyjścia ucznia z sali i jest 

odpowiedzialny za dopilnowanie porządku i bezpieczeństwa sanitarnego względem 

uczniów oczekujących na odbiór świadectw.  

5. W tym samym czasie po odbiór świadectw (według ustalonego HARMONOGRAMU 

CZASOWEGO) na teren szkoły przybywają uczniowie maksymalnie dwóch oddziałów 

klasowych  

III. HARMONOGRAM CZASOWY  

1. Odbiór świadectw przez uczniów w salach lekcyjnych następuje z zachowaniem 

harmonogramu czasowego. 

2. Uczniowie wchodzą do klasy pojedynczo zgodnie z kolejnością alfabetyczną. 

3. Czynności organizacyjne związane z wręczeniem świadectwa i ewentualnych nagród 

przez wychowawcę klasę - zalecane  ok. 3 minuty / na ucznia.  

4. Po zakończeniu odbioru świadectw i ew. nagród przez 50 % ogółu uczniów a 

następnie przez 100 % ogółu uczniów w danym oddziale klasowym następuje                    

5 minutowa przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali dokonywane przez pracownika 

obsługi szkoły  

5. Harmonogram czasowy (godzina/minuta) odbioru świadectw i ew. nagród 

uwzględniający wskazania pkt. 4 (przerwa i dezynfekcja) opracowuje na piśmie 

wychowawca klasy i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom do 22.06   

(poniedziałek) po uprzedniej konsultacji z Wicedyrektorem szkoły (pkt.7) 

6. Obowiązkiem Wychowawców klas jest skoordynowanie z innymi Wychowawcami klas 

harmonogramu czasowego swojego oddziału klasowego (i przygotowanie na piśmie do 

wiadomości dyrekcji szkoły) z uwzględnieniem następującej kolejności :  

6.1 godzina 9.00 rozpoczęcie wydawania świadectw i nagród dla uczniów oddziałów        

I a i I b w uwzględnieniem wskazań zawartych w  pkt. 4 (przerwa i dezynfekcja) 

6.2 po zakończeniu czynności wskazanych w pkt. 6.1 - rozpoczęcie wydawania 

świadectw dla kolejnych dwóch oddziałów ( Ic i IIa )  

6.3 dalsze wydawania świadectw dla oddziałów szkolnych zgodnie z kolejnością 

wskazaną w pkt 6.1 i 6.2 ( IIb i IIc – IIIa i IIIb itd. )  z zachowaniem wskazanego 

harmonogramu czasowego. 

7. Wicedyrektor szkoły jest odpowiedzialny za koordynację harmonogramu czasowego 

oddziałów klas I-VII na podstawie pisemnych harmonogramów czasowych                                

( godzina/minuta)  

Opracował Bartłomiej Wisz  

Dyrektor szkoły  


