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1. W trakcie organizacji zakończenia roku szkolnego należy wziąć pod uwagę 

dotychczasowe zalecenia MEN i GIS oraz istniejące już w szkole procedury 

Reżimu Sanitarnego.  

2. Organizując zakończenie roku szkolnego należy uwzględnić bezpieczeństwo 

nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi.  

3. Wyznaczając godziny uroczystości uwzględniono przerwy potrzebne na 

dezynfekcję pomieszczeń. 

4.  Harmonogram zakończenia jest tak zaplanowany, aby oddziały nie miały 

możliwości mijania się, spotkania, itp. Wyznaczone są konkretne godziny, sale i 

trasa komunikacji. 

5.  Po wręczeniu świadectwa uczeń bezzwłocznie opuszcza teren szkoły.  

6. Uczniowie nie wnoszą do szkoły zbędnych rzeczy. 

7. W sali lekcyjnej przebywają grupy do 12 osób. Każda klasa ma wyznaczone 

spotkania z wychowawcą – grupa I, grupa II.  

8. Wyjątek stanowią klasy ósme. Spotkania uczniów klas ósmych z wychowawcą 

zorganizowane są w dużych salach gimnastycznych (bez podziału na grupy). 

Uczniowie klas ósmych zajmują wyznaczone miejsca z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu. 

9. W salach lekcyjnych przestrzegana jest zasada 1,5 metrowe odstępy między 

krzesłami, ewentualnie stolikami. 

10. Do szkoły wstępu nie mają osoby towarzyszące, rodzice/opiekunowie. 

11. Każdy uczeń obowiązkowo dezynfekuje dłonie przed wejściem. 

12. Obowiązkowa jest maseczka zakrywająca usta i nos. Po zajęciu miejsca, 

maseczka może pozostać zdjęta. Wychodząc lub przemieszczając się po klasie 

uczeń zasłania usta i nos.  

13. Należy zachować dystans społeczny przy wręczaniu świadectw minimum  

2 metry. Unikać należy podawania dłoni, uścisków itp. 

14. Okna i drzwi na czas trwania uroczystości powinny zostać otwarte  

i zabezpieczone przed zamknięciem. Umożliwi to większą wentylację oraz 

niepotrzebne dotykanie powierzchni. 

15. Krzesła w salach powinny być rozstawione z minimalną odległością 1,5 metra. 

Nie należy rozstawiać stolików lub pamiętać o ich dezynfekcji po każdej grupie. 

16. Okres wietrzenia pomieszczenia po każdej uroczystości to czas potrzebny na 

dezynfekcję, jednak nie krótszy niż 15 minut, mierząc od ostatniej osoby 

opuszczającej salę/halę. 

17. Organizacja uroczystości zaplanowana jest tak, by maksymalnie ograniczyć 

przemieszczanie się uczniów po szkole. 


