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Plan zakończenia roku szkolnego 2019/20  

w dniu 26 czerwca 2020r. 

Szanowni Rodzice i Uczniowie! 

Z uwagi na Covid-19 zakończenie roku szkolnego zostanie zorganizowane z zachowaniem 

niezbędnych środków ostrożności. W związku z tym uczniowie poszczególnych klas (bez 

rodziców) przychodzą po odbiór świadectw o wyznaczonych godzinach i miejscach. Dla 

uczniów, którzy z przyczyn osobistych lub zdrowotnych nie odbiorą w tym dniu świadectwa, 

istnieje możliwość odbioru dokumentu w sekretariacie szkoły do 17 lipca 2020 r. lub po  

16 sierpnia 2020 r. 

Klasa Godzina Miejsce wręczenia świadectw na świeżym 

powietrzu 

W razie niepogody uroczystość na 

dużej sali gimnastycznej (PG) 

Wejście Wyjście 

1a 

800 

Podwórko przed głównym wejściem do PSP 

 

Główne do PG 
Od strony sali 

gimnastycznej 

1b Dziedziniec szkoły – przejście za żłobkiem 

 

2a 

845 

Podwórko przed głównym wejściem do PSP 

 

2b Dziedziniec szkoły – przejście za żłobkiem 

 

3a 

930 

Podwórko przed głównym wejściem do PSP 

 

4a Dziedziniec szkoły – przejście za żłobkiem 

 

5a 

1015 

Podwórko przed głównym wejściem do PSP 

 

5b Dziedziniec szkoły – przejście za żłobkiem 

 

6a 

1100 

Podwórko przed głównym wejściem do PSP 

 

6b Dziedziniec szkoły – przejście za żłobkiem 

 

7a 

1145 

Podwórko przed głównym wejściem do PSP 

 

7b Dziedziniec szkoły – przejście za żłobkiem 

 

8a 

1230 

Sala gimnastyczna PG 

8b 

8c 

http://www.pspujazd.pl/


 

Procedury zakończenia roku szkolnego 2019/20 w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Ujeździe w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 

 

1. Na zakończenie roku szkolnego 2019/20 może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 

(uczeń, nauczyciel), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2.  Uczeń, nauczyciel uczestniczący w zakończeniu roku szkolnego nie może przyjść na 

uroczystość, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych 

3. Rodzic/Prawny opiekun ucznia nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

Zakaz ten nie dotyczy jednego rodzica – przedstawiciela z każdej klasy ósmej.  

4. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w szkole mogą przebywać 

wyłącznie:  

1) uczniowie klas I-VIII,  

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie uroczystości,  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

5. Na teren szkoły może wejść osoba z podpisanym oświadczeniem. 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Uczniowie oraz rodzice przedstawiciele (po jednym) z każdej klasy ósmej, przychodzą 

do szkoły z zakrytymi ustami i nosem na wyznaczoną godzinę i kierują się wprost do 

sali gimnastycznej lub wyznaczonego miejsca, gdzie odbędzie się uroczystość. 

2. Przed wejściem do szkoły wszystkim uczestnikom uroczystości zakończenia roku 

szkolnego zostanie zmierzona temperatura ciała. 

3. Na sali oraz na podwórku zostaną wyznaczone miejsca z zachowaniem odległości. 

4. W trakcie uroczystości uczniowie, nauczyciele mają obowiązek zakryć usta i nos. 

5. Gratulacje i podziękowania odbędą się z zachowaniem odległości oraz bez podawania 

ręki. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją odbioru świadectwa uczniów, 

którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

1) Sytuacja, w której osoba ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 23 czerwca 2020 r. 

2) Dyrektor szkoły organizuje wówczas odbiór świadectwa w odrębnej sali.   

Nauczyciele biorący udział w uroczystości. 

1.  Miejsca dla nauczycieli znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego 

odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli. 



2. Wychowawca klasy z zakrytymi ustami i nosem oraz w rękawiczkach przekazuje 

świadectwo i inne dokumenty uczniowi.  

Przygotowanie szkoły i sali. 

1. Drzwi do szkoły oraz do sali gimnastycznej są otwarte, tak aby uczniowie oraz 

inne osoby uczestniczące w uroczystości zakończenia roku szkolnego nie musiały 

ich otwierać. 

2. Sala będzie wietrzona i dezynfekowana przed wejściem uczniów kolejnej klasy, 

nauczycieli. 

3.  W sali zostaną wyznaczone miejsca z zachowaniem odległości dla uczniów, 

nauczycieli oraz przedstawicieli (po jednym) z każdej klasy ósmej 

4. Toalety, z których będą korzystali uczestnicy będą na bieżąco dezynfekowane. 

5. Wyznacza się pomieszczenie – izolatorium, jako miejsce (wyposażone m.in.  

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować  uczestnika uroczystości w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika uroczystości. 

1. Jeżeli uczestnik uroczystości przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor 

zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatorium) i powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub 

osobę wskazaną o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz 

informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. 

2. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

3. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie 

zakażoną. 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

 


