ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W związku z pandemią COVID -19 zakooczenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi będzie przebiegało według poniższego harmonogramu
z zachowaniem wszelkich wytycznych GIS i MZ odnośnie ochrony przed koronawirusem:
1. W dniu 26. 06.2020 roku nie jest planowane spotkanie ogólne na placu szkolnym.
2. W piątek – 26 czerwca br. odbiorą świadectwa szkolne uczniowie klas I-III
i klas VIII.
3. Celem umożliwienia odbycia spotkania z wychowawcą całej klasy zostaną ustawione ławki
wraz z krzesłami w sali gimnastycznej, na parterze, I-ym i II - im piętrze budynku szkoły
z zachowaniem bezpiecznej odległości.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły 5 minut przed planowanym spotkaniem z wychowawcą
i opuszczają szkołę również w ciągu 5 minut po zakooczeniu spotkania.
5. Uczniowie zajmują miejsce pojedynczo w ławkach. Na teren szkoły mają prawo wejśd
tylko pracownicy szkoły i uczniowie odbierający o danej godzinie świadectwa szkolne.
Rodzice uczniów pozostają na zewnątrz.
6. Przy wejściu do szkoły zostanie wchodzącym zmierzona temperatura. Prosimy wszystkich
wchodzących o dezynfekcję rąk i stosowanie maseczek ochronnych. Uczniowie mogą
zdjąd maseczki po zajęciu miejsc w ławce. Szkołę opuszczamy w maseczkach.
7. W tym dniu wchodzimy do szkoły wejściem głównym od ulicy Sienkiewicza, natomiast
wychodzimy ze szkoły wyjściem od strony boiska lub placu zabaw.
8. Po każdym spotkaniu klasy z wychowawcą przeprowadzona będzie dezynfekcja.
Harmonogram dla klas I-III i klas VIII w dniu 26 czerwca 2020 r.
Lp

Klasa/wychowawca

Godzina

Miejsce

1.

I a int. Anna Grabias

10.45-11.15

parter

2.

I b Małgorzata Wujec

10.45-11.15

sala gimnastyczna cz.1

3.

I c Urszula Chyl

10.00-10.30

parter

4.

II a int. Dorota Serwin

10.00-10.30

I piętro

10.00-10.30

sala gimnastyczna cz.2

5.

II b Marzena Hysa

6.

II c Małgorzata Grabowska

10.00-10.30

sala gimnastyczna cz.1

7.

III a int. Anna Wołoszyn

9.00-9.45

parter

8.

III b int. Anna Małysa

9.00-9.45

II piętro

9.

III c Bożena Smyl

9.00-9.45

I piętro

10.

VIII a Teresa Kuna

9.00-9.45

sala gimnastyczna cz.1

11.

VIII b Iwona Markiewicz

9.00-9.45

sala gimnastyczna cz.2

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 dla klas IV-VII
1. Uczniowie klas IV-VII odbiorą świadectwa szkolne według ustalonego harmonogramu
z zachowaniem wszelkich wytycznych GIS i MZ odnośnie ochrony przed
koronawirusem:.
Harmonogram w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
Lp
1.

Klasa/wychowawca

Godzina

Miejsce

8.00-8.30

2.

V b Renata Adaszek

10.00-10.30

parter, przy wejściu do
gimnastycznej od strony boiska
jak powyżej

3.

V d Aldona Dołomisiewicz

10.45-11.15

jak powyżej

4.

IV b Ewa Rojek

11.30-12.00

jak powyżej

12.15-12.45

jak powyżej

5.

VII a int. Beata Maciocha

V c Agnieszka Falandysz-Dwikła

6.

VI d Agnieszka Mateja

13.00-13.30

jak powyżej

7.

VI a int. Kamila Padjasek

13.45-14.15

jak powyżej

sali

Harmonogram w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek)
Lp
1.

Klasa/wychowawca

Godzina

Miejsce

10.00-10.30

2.

IV a int. Małgorzata Droździel

10.45-11.15

parter, przy wejściu do
gimnastycznej od strony boiska
jak powyżej

3.

VI b Jolanta Gontarz

11.30-12.00

jak powyżej

4.

Oddział przedszkolny
Violetta Wlizło

10.00-10.30

parter

VI c Natalia Kiszczak

sali

Harmonogram w dniu 1 lipca 2020 r. (środa)
Lp
1.

Klasa/wychowawca

Godzina

Miejsce

9.00-9.30

2.

V a int. Anna Tarnowska

10.00-10.30

parter, przy wejściu do
gimnastycznej od strony boiska
jak powyżej

3.

VI e oddział sportowy
Joanna Rubin

11.00-11.30

jak powyżej

VII b Agata Tutka

sali

2. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniach 26 czerwca- 1 lipca br. otrzymają
je po powrocie do szkoły po zakooczeniu pandemii.
3. W szczególnych przypadkach będzie możliwe odebranie świadectwa po telefonicznym
uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.
Z poważaniem,
Dyrekcja szkoły

