
            Zakończenie roku szkolnego

                          26.06.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją nie zorganizujemy tego dnia 

tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i uroczystego wręczania 

świadectw i nagród.

Wychowawcy klas I, II a, II b, IV, V, VI a, VI b i VII będą pełnili dyżury. W 

tym czasie według ustalonego harmonogramu i z zachowaniem wszystkich 

procedur bezpieczeństwa, uczniowie będą mogli odebrać świadectwa i 

nagrody. 

Świadectwa i nagrody odbieramy na zewnątrz od strony ul. Osiedlowej w 

dwóch miejscach:

 Wejście główne do szkoły:

 Wejście przy hali sportowej.

Prosimy o nie wchodzenie na teren szkoły od strony parkingu.

Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli prosimy o zachowanie 

odpowiedniej odległości,  posiadanie maseczki (przyłbicy) i rękawiczek 

(podczas odbioru dyplomów, świadectw, nagród).

          Harmonogram odbioru dyplomów, świadectw i nagród.

Godzina Klasa
9.40 – 10.00
(wejście 
główne)

I



9.40 – 10.00
(wejście przy 
hali)

II a

10.00 – 10.20
(wejście przy 
hali)

II b

10.00 – 10.20
(wejście 
główne)

IV

10.20 – 10.40
(wejście 
główne)

V

10.20 -10.40)
(wejście przy 
hali)

VI a

10.45 11.05
(wejście 
główne)

VI b

10.45 – 11.05
(wejście przy 
hali)

VII

          

Uczniowie klasy III będą mieć rozdanie świadectw i nagród oraz 
pożegnanie z wychowawcą na hali sportowej. 

Uczniowie wraz z jednym z rodziców wchodzą na halę sportową od strony 
ul. Osiedlowej o godz. 9.30. Prosimy o zachowanie stosownych odległości 
oraz posiadanie maseczek/przyłbic i rękawiczek (podczas odbioru 
świadectw, nagród, dyplomów). Po zakończonej uroczystości wychodzimy 
wyjściem na parking od strony ul. Parkowej.

Jeśli ktoś z różnych przyczyn nie może przybyć w piątek 26 czerwca 
2020r., świadectwa, dyplomy, nagrody będzie można odebrać w 
sekretariacie szkoły również w wakacje w godzinach 9.00 – 15.00.



                       Klasa VIII               
                                                                                                                
1. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
dla klasy VIII odbędzie się w hali sportowej o 
godzinie 8.30.

2. Uczniowie i rodzice wchodzą do hali od strony u. Osiedlowej

 ( wejście przy hali) i zajmują przygotowane - wyznaczone miejsca.

Porządek uroczystości:

 Powitanie.

 Przemówienie dyrektora szkoły.

 Wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród.

 Wręczenie rodzicom listów gratulacyjnych.

3. Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli prosimy o zachowanie 

odpowiedniej odległości podczas przebywania przed szkołą i na jej 

terenie, posiadanie maseczek (przyłbic), rękawiczek (podczas 

odbioru dyplomów, świadectw, nagród).

                                                                                                      Serdecznie zapraszam

                                                                                                             Maria Pietrzak


