
 

Harmonogram rozdania świadectw w Szkole Podstawowej  

                                im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

 

Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

zdecydowało się na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 12 marca  

do 28 czerwca 2020 r. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 26 czerwca. 

Po odbiór świadectwa może zgłosić się uczeń lub rodzic – dotyczy klas IV – VII 

           Uczniowie klas I – III oraz oddziałów przedszkolnych przychodzą wyłącznie z jednym 

rodzicem.  

Rekomendujemy aby świadectwa odbierali rodzice. 

Uczniowie po świadectwa  będą przychodzić według ustalonego harmonogramu na 

wyznaczoną godzinę w reżimie sanitarnym. Dokładną godzinę przyjścia danego ucznia 

wyznacza wychowawca klasy i przekazuje informację przez dziennik elektroniczny lub 

ustaloną wcześniej formę komunikacji(oddziały przedszkolne).  

Wyjątkiem będzie klasa VIII, dla której zakończenie roku odbędzie się w sali 

gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie tej klasy przychodzą w 

odstępach czasowych w maseczkach i po zdezynfekowaniu rąk przechodzą do sali 

gimnastycznej, gdzie siadają na wyznaczonych miejscach.  

Po krótkim zakończeniu uczniowie, zachowując bezpieczną odległość, wychodzą 

wyjściem przy świetlicy szkolnej, kierując się do bramy wjazdowej na parking i bezzwłocznie 

opuszczają teren szkoły. 

Nauczyciele, zachowując reżim sanitarny, o wyznaczonych godzinach wchodzą na 

teren szkoły bramą przy kuchni i wejściem od strony placu zabaw. 

W głównym wejściu w drzwiach szkoły będzie ustawiony stolik, gdzie o wyznaczonej 

godzinie wychowawca rozda świadectwa kładąc je na stoliku. Na drodze zostaną narysowane 

linie wyznaczające dystans społeczny w oczekiwaniu na odbiór świadectwa. Uczeń lub rodzic 

wchodzi na teren szkoły bramką, podchodzi do stolika, odbiera świadectwo i odchodzi 

chodnikiem przy sali gimnastycznej  kierując  się do wyjścia przez bramę wjazdową na 

parking. 

             Na terenie szkoły należy unikać tworzenia się grup rodziców i uczniów.  

W związku z pandemią, ze względów bezpieczeństwa nie można wnosić na teren 

szkoły żadnych zbędnych przedmiotów również kwiatów. Uczniowie nie otrzymują w tym 

roku nagród książkowych. 

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26.06.2020r., będą mogli je odebrać w 

pierwszym tygodniu wakacji tj. od 29.06.20r. do 03.07.20r. lub po powrocie do szkoły we 

wrześniu. Podczas wakacji świadectwa nie będą wydawane.   
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Dzień Wychowawca  

i klasa 

Czas przeznaczony 

 na rozdanie świadectw 

Miejsce rozdania 

świadectw 

26.06.2020r. mgr Liliana Bator 

klasa VIII 
800  - 830 Sala gimnastyczna 

830  - 840 
dezynfekcja pomieszczeń szkoły 

 

26.06.2020r. 

mgr Monika Sito 

klasa VII 
840  - 920

 Przed głównym 

wejściem szkoły 



 

 

mgr Anna Stachyra 

klasa VIA 
920  - 950

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Anna Woźniak 

klasa VIB 
950  - 1020

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Wioleta Żydek 

klasa V 
       1020  - 1040

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Damian Buk 

klasa IV 
1040  - 1100

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Beata Jaroszewska 

klasa III 
1100  - 1130

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Renata Wojtaszko 

klasa II 
1130  - 1200

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Anna Stręciwilk 

klasa I 
       1200  - 1220

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Renata Jarska 

oddział przedszkolny 
1220  - 1250

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Anna Pencuła 

oddział przedszkolny 
1250  - 1320

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

mgr Katarzyna Tymicka 

oddział przedszkolny 
1320  - 1350

 Przed głównym 

wejściem szkoły 

 


