ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – PROCEDURA
I.

ODBIÓR ŚWIADECTW - KLASY III
1. Odbiór świadectw ukończenia szkoły - w dniu 26 czerwca 2020 r. – Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 15, aula na I piętrze.
2. Odbiór świadectw nastąpi odrębnie dla każdej klasy III, według poniższego harmonogramu:
a. klasa 3A (p. Jolanta Bubacz) – godz. 9.00;
b. klasa 3B (p. Zbigniew Radom) – godz. 10.15;
c. klasa 3C (p. Bartosz Kanik) – godz. 11.15.
3. Świadectwa będą wydawane w auli przez wychowawców klas.
4. W czasie odbioru świadectw obowiązuje strój uroczysty.
5. Środki bezpieczeństwa w trakcie odbioru świadectw:
a. po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie uczeń, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną;
b. nie może przyjść po odbiór świadectwa uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych;
c. po odbiór świadectwa uczniowie przychodzą bez osób towarzyszących;
d. uczniowie odbierający świadectwa nie gromadzą się w budynku i przed nim;
e. uczniowie oczekujący na odbiór świadectwa zajmują wyznaczone miejsca przed aulą
z zachowaniem odpowiedniego dystansu;
f. uczniowie po wejściu do budynku i w trakcie oczekiwania na odbiór świadectwa mają zakryte
nos i usta (maseczki we własnym zakresie);
g. po wejściu do auli, w trakcie odbioru świadectwa zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe;
h. uczniowie oczekujący wchodzą do auli dopiero po jej opuszczeniu przez poprzedniego ucznia;
i. uczniowie przychodzący po odbiór świadectwa dezynfekują dłonie - płyn do dezynfekcji jest
zapewniony przez szkołę i znajduje się w widocznym miejscu;
j. uczniowie, którzy odebrali świadectwa niezwłocznie opuszczają budynek Domu Rzemiosła,
unikając gromadzenia się;
6. Ze względów bezpieczeństwa, nie są przewidywane zdjęcia grupowe - pamiątkowe zdjęcia klas
trzecich będą wykonane z indywidualnych ujęć i przekazane uczniom.
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II.

ODBIÓR ŚWIADECTW – KLASY I i II.
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Możliwość odbioru świadectw promocyjnych dla klas pierwszych i drugich – w dniu 26 czerwca
w godz. 12.00 – 14.00.
Odbiór świadectw następuje w Domu Rzemiosła, ul. Tumska 15; wyznaczona sala na I piętrze.
Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniu 26 czerwca, mają taką możliwość w dniach
29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w godzinach: 9.00 – 10.00 w Domu Rzemiosła, ul. Tumska 15,
sala I piętro.
Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w powyższych terminach, będą mogli je odebrać wraz
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2020 r w sekretariacie szkoły,
w budynku IKE, ul Kostrzewskiego.
Środki bezpieczeństwa w trakcie odbioru świadectw:
a. po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie uczeń, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną;
b. nie może przyjść po odbiór świadectwa uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych;
c. po odbiór świadectwa uczniowie przychodzą bez osób towarzyszących;
d. uczniowie odbierający świadectwa nie gromadzą się w budynku i przed nim;
e. uczniowie oczekujący na odbiór świadectwa zajmują wyznaczone miejsca przed salą
z zachowaniem odpowiedniego dystansu;
f. uczniowie po wejściu do budynku i w trakcie oczekiwania na odbiór świadectwa mają zakryte
nos i usta (maseczki we własnym zakresie);
g. po wejściu do sali, w trakcie odbioru świadectwa zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe;
h. uczniowie oczekujący wchodzą do sali dopiero po jej opuszczeniu przez poprzedniego ucznia;
i. uczniowie przychodzący po odbiór świadectwa dezynfekują dłonie - płyn do dezynfekcji jest
zapewniony przez szkołę i znajduje się w widocznym miejscu;
j. uczniowie, którzy odebrali świadectwa niezwłocznie opuszczają budynek Domu Rzemiosła,
unikając gromadzenia się.

