
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

W związku z trwającym w kraju stanem epidemii oraz dbając o bezpieczeństwo dzieci  

i pracowników, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się bez uroczystego apelu. 

1. Zapraszamy Rodzica wraz z dzieckiem klasy 1-3 oraz uczniów klasy 6 po indywidualny 

odbiór świadectw w piątek 26.06.2020 r. Ze względu na konieczność zachowania reżimu 

sanitarnego, wydawanie świadectw odbywać się będzie na placu przed wejściem do 

szkoły, a w razie niepogody w holu szkoły. Po odbiór świadectw proszę przychodzić 

pojedynczo,  w maseczce, wg harmonogramu: 

Godzina Klasa Wychowawca 

8.00 - 8.30 1a Dominika Paluszewska 

8.45 - 9.15 1b Marzena Prządka-Fiedorowicz 

9.30 - 10.00 1c Małgorzata Zając 

10.15 - 10.45 2a Katarzyna Matuszewska 

11.00 - 11.30 2b Sylwia Oliwa 

11.45 - 12.15 3a Małgorzata Orłowska 

12.30 - 13.00 3b Katarzyna Szmacińska 

13.15 - 13.45                                  6 Marzena Knaflewska 

2. Po otrzymaniu świadectwa należy opuścić teren szkoły.   

3. Jeśli zdarzy się, że ktoś będzie musiał poczekać na swoją kolej odbioru świadectwa, 

powinien wówczas pozostać na zewnątrz szkoły zachowując dystans społeczny.  

4. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły odebrać świadectwa 26.06.2020 r, 

mogą otrzymać je w późniejszym terminie (do 3 lipca 2020 r.) w sekretariacie szkoły  

w godzinach od 8.00 do 14.00.  

Na terenie Szkoły nadal obowiązują zasady ustalone przez GIS, MZ, MEN dotyczące 

przebywania w przestrzeniach publicznych, m.in.: 

1) Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły),   bez   objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2) Rodzic, uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli 

przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 

sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3) Czekając na wejście do szkoły, rodzic i uczeń zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

4) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby w maseczce lub przyłbicy. 

5) Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

6) Należy unikać tworzenia się grup osób przed szkołą. 

 


