KOMUNIKAT
W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020r (piątek) świadectwa promocyjne będą wydawane
uczniom przez wychowawców poszczególnych klas w wyznaczonych pomieszczeniach szkoły zgodnie
poniższym harmonogramem. Nie będzie w tym dniu wspólnej uroczystości zakończenia roku szkolnego
2020/2021.
Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne w szkole ustalono następujące zasady bezpiecznego wydania
świadectw w tym dniu::












Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Po odbiór świadectwa nie może przyjść uczeń przebywający w domu z osobą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych, albo jeśli sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
Odbiór świadectw będzie odbywać się w wyznaczonych w harmonogramie pomieszczeniach szkolnych
o wskazanych godzinach z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w zaleceniach ministra
edukacji narodowej, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego.
Wszyscy uczniowie obowiązani są przybyć po świadectwo w maseczce ochronnej oraz
rękawiczkach ochronnych.
Wszyscy uczniowie zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do
szkoły,
Nauczyciele podczas spotkania będą posiadać maseczki i rękawiczki ochronne, sale będą
dezynfekowane po każdej grupie,
Rodzice/opiekunowie towarzyszący młodzieży, nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na młodzież
przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego,
Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo (w odstępach), zachowując dystans społeczny i zajmują
w wyznaczonym na spotkanie pomieszczeniu miejsca siedzące.
Przypominam, że uczniowie wszystkich klas w dniu zakończenia roku szkolnego przy okazji
odbioru świadectwa zawracają obowiązkowo do biblioteki szkolnej wypożyczone książki
korzystając z wyznaczonego pojemnika oraz obowiązkowo do sekretariatu szkoły wypożyczone
laptopy. Za zwrot książek i laptopów dziękujemy.

Harmonogram rozdania świadectw w dniu 26 czerwca 2020r/piątek/
Godzina

Sala gimnastyczna
Alejki

Hol ul. Chopina 99A

Świetlica ul.
Chodakowska 16

9.00

3ah Technikum

1aLG

1rdG Technikum

10.00

1arP Technikum

1bLG

1hP Technikum

11.00

1bLP

1aLP

2ar Technikum

12.00

2bL

2aL

2hd Technikum

Sala nr 7 ul.
Chopina99A
3rd Technikum
1ahG Technikum
1dP Technikum

Uwaga!
Odbiór świadectwa szkolnego w dniu 26 czerwca br. nie jest obowiązkowy. Rodzice uczniów i uczniowie mogą
zadecydować o odbiorze świadectwa w terminie późniejszym. Po 26 czerwca świadectwa będzie można
odbierać w dni powszednie w szkole, w godzinach pracy sekretariatu.
Hanna Bonecka
dyrektor szkoły

