
ROZDANIE ŚWIADECTW 26 CZERWIEC 2020 

 

W związku z sytuacją i koniecznością zachowania wymogów bezpieczeństwa 
świadectwa będą rozdawane w dniu zakończenia roku szkolnego czyli 26 czerwca 
2020 wg poniższych ZASAD i harmonogramu: 

 Każda klasa podzielona zostanie przez wychowawców na dwie grupy ponieważ 
do sali nie może wejść więcej niż 9 – 12 uczniów 

 Uczniowie przychodzą w maseczkach i rękawiczkach oraz przynoszą teczkę lub 
koszulkę na świadectwo 

 Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły (czekają na placu szkolnym z 
zachowaniem dystansu) 

 Świadectwa rozdają wychowawcy, uczniowiepodpisują listę odbioru świadectw 
 Kto obawia się posłać dziecko do szkoły, może odebrać świadectwo 

w dowolnym terminie w czasie wakacji w sekretariacie szkoły w 
budynku A (najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie, gdyż jest 
to okres urlopowy) 
 

BUDYNEK A 

 

 3a 8:00 – 8:30 s.10  wejście główne (od portierni) p.Pistelok 

 8:45 – 9:15 s.10  wejście główne (od portierni) 

 

3b 8:00 – 8:30 s.3  wejście od boiska   p.Pludra 

 8:45 – 9:15 s.3  wejście od boiska 

 

3c 8:00 – 8:30 św.  wejście małą bramką  p.Malejka 

 8:45 – 9:15 św.  wejście małą bramką 

 

3d 8:15 – 8:45 MH  wejście od boiska   p.Wylężek 

 9:00 – 9:30 MH  wejście od boiska 

   

2a 8:15 – 8:45 s.1  wejście główne   p.Sroka 

 9:00 – 9:30 s.1  wejście główne 

2b 9:30 – 10:00  s.25 wejście główne   p.Poloczek 



 10:15 – 10:45 s.25 wejście główne 

 

2c 9:30 – 10:00  św. mała bramka    p.Ławniczak 

 10:15 – 10:45 św. mała bramka 

 

2d 9:30 – 10:00  s.5 wejście od boiska   p.Skop 

 10:15 – 10:45 s.5 wejście od boiska 

 

1a 9:45 – 10:15  s.1 wejście główne   p.Wrana 

 10:30 – 11:00 s.1 wejście główne 

 

1b 9:45 – 10:15          s.4 wejście od boiska   p.Milej 

 10:30 – 11:00 s.4 wejście od boiska 

 

1c 10:00 – 10:30 s.3 wejście główne   p.Toborek 

 10:45 – 11:15 s.3 wejście główne 

 

1d 10:00 – 10:30 MH wejście od boiska   p.Gęślak 

 10:45 – 11:15 MH wejście od boiska 

 

4a 10:00 – 10:30 s.8 wejście od boiska   p.Bladowska 

 10:45 – 11:15 s.8 wejście od boiska 

 

 


