
 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2019/2020 
 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z poważnym kryzysem. Panująca 

na świecie pandemia COVID-19, dosłownie  z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. 

Nic nie było zwyczajne, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz 

współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej 

cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość. 

Przed nami zakończenie roku szkolnego. Pracowaliśmy wszyscy wytrwale, uczniowie, 

rodzice i my nauczyciele. 

W związku z wytycznymi obowiązującym na terenie naszego kraju nie można zorganizować 

tradycyjnego zakończenia roku szkolnego. Nauczyciele pożegnają się ze swoimi 

podopiecznymi na spotkaniach online , w wyznaczonym przez nich terminie. 

W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I- VII otrzymają świadectwa szkolne 

zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Budynek przy ul. Osuchowskiego 8 

Miejsce Wejście Wyjście 8.00-8.45 9.00-9.45 10.00-10.45 

sala 

gimnastyczna 

boczne (od 

strony 

placyku) 

za salą 

gimnastyczną 

1a,1b,1c 2a,2b,2c 3a,3b,3c 

II piętro główne główne 5a- sala 34 

5b- sala 36 

5d- sala 35 

  

I piętro główne główne  4a- sala 27 

5c- sala 26 

 

 

 



Budynek przy ul. Asnyka 

Miejsce Wejście Wyjście 8.00-8.45 11.00-11.45 

I piętro główne obok sklepiku 

szkolnego 

6a- sala 103 

6b- sala 104 

6c- sala 105 

6d- sala 106 

6e- sala 107 

 

I piętro główne obok sklepiku 

szkolnego 

 7a- sala 103 

7b- sala 104 

7c- sala 105 

7d- sala 106 

 

 

Przypominamy, że nadal obowiązują  wytyczne GIS, MZ oraz MEN:  

 po odbiór świadectw mogą przyjść tylko osoby zdrowe; 

 należy zasłaniać usta i nos (maseczki /przyłbice)  

 należy utrzymywać odległości między osobami, co najmniej 1,5m; 

 przy wejściu zdezynfekować ręce; 

 należy unikać zgromadzeń. 

 

 

Uczniów klas ósmych zapraszamy w piątek, 26 czerwca 2020 roku  o godz. 9.30,                         

na ostatnie spotkanie z wychowawcami, połączone z rozdaniem świadectw i dyplomów 

do sali gimnastycznej przy ul. Asnyka 

(wejście na spotkanie– drzwi główne/ wyjście przy sali gimnastycznej). 

 

Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą uczestniczyć w spotkaniu na sali 

gimnastycznej, nie mogą też towarzyszyć swoim dzieciom z klas IV-VII podczas odbioru 

świadectw. Uczniom klas I-III może towarzyszyć jeden z rodziców. 

Uczeń zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie 

poświadczenie odbioru świadectwa. Poza długopisem uczeń niczego więcej nie przynosi. 

 



 

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać 

od poniedziałku 29 czerwca do 3 lipca 2020 roku  w sekretariatach szkoły w godzinach 

8.00 – 14.00. 

Prosimy o telefoniczne ustalenie godzin odbioru, aby uniknąć zgromadzenia. 

Klasy I-V- sekretariat przy ul. A. Osuchowskiego 8 (tel. 33 812 44 37) 

Klasy VI-VIII- sekretariat przy ul. A. Asnyka 30 (tel. 33 812 62 29) 

 


