Zasady i harmonogram odbioru świadectw
w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu
Podstawa prawna:
1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z póź. zm.)

2.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

1. Uczniowie lub rodzice odbierają świadectwa 25-26. czerwca 2020 roku w dużej sali
gimnastycznej zgodnie z opracowanym harmonogramem. Na teren szkoły wchodzą przez
furtki przy basenie, od ulicy Lelewela. Do sali gimnastycznej uczniowie wchodzą
drzwiami nr 1, a po odebraniu świadectw wychodzą drzwiami nr 2. Schematy poniżej.
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2. Harmonogram odbioru świadectw.
25.06.2020r. – czwartek
16:00 – 16:45
16:50 – 17:35
17:40 – 18:25

klasy 1
klasy 2
klasy 3

26.06.2020r. – piątek
7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:35 – 10:20
10:25 – 11:10
11:15 – 12:00

klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 8a
klasy: 5c, 5d, 5e, 5f, 8b
klasy:6a, 6b, 6c, 6d, 8c
klasy: 6e, 6f, 7a, 7b, 8d
klasy: 7c, 7d, 8e

3. Wychowawca jest zobowiązany do poinformowania uczniów swojej klasy o terminie oraz
o zasadach odbioru świadectw. Podaje szczegółowy harmonogram dla klasy, który
przygotowuje, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w klasie. Rozkłada równomiernie,
zgodnie z numerami w dzienniku przyjście uczniów po świadectwa. Poniżej znajduje się
przykładowy harmonogram dla klasy 4a. W przypadku klas I-III wychowawca informuje

rodziców uczniów. Uczniowi klas I-III może towarzyszyć jeden z opiekunów, pozostając
podczas odbioru świadectwa na zewnątrz budynku.
klasa 4a
7:55 – 8:04
8:04 – 8:13
8:13 – 8:22
8:22 – 8:31
8:31 – 8:40

numery 1–5
numery 6–12
numery 13–19
numery 20–25
numery 26–29

4. Każdy uczeń/rodzic, który przyjdzie odebrać świadectwo, jest zobowiązany
do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas pandemii.
5. Podczas pobytu w budynku i na terenie szkoły uczniowie/rodzice muszą zachować
dystans minimum 2 m od siebie, rodziców innych dzieci i pracowników szkoły.
6. Do szkoły uczniowie/rodzice przychodzą w maseczkach lub przyłbicach.
7. Podczas wchodzenia do sali gimnastycznej wszyscy dezynfekują ręce.
8. Uczniowie/rodzice przychodzą po świadectwa punktualnie. Po wejściu do sali
gimnastycznej idą bezpośrednio do stolika, przy którym siedzi wychowawca.
9. Po odebraniu świadectwa uczeń/rodzic opuszcza salę gimnastyczną, a następnie teren
szkoły furtką od ulicy Lelewela.
10. Nauczyciele posiadają maseczkę/przyłbicę oraz rękawiczki.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego nauczyciele koordynują wchodzenie
i wychodzenie uczniów na teren szkoły. Nauczyciel ma prawo opuścić stanowisko
dyżurowania dopiero po przyjściu kolejnego dyżurującego na danym stanowisku.
12. Harmonogram dyżurów.
25.06.2020r. – czwartek
stanowisko 1 – wejście na teren szkoły –
furtka nr 1
stanowisko 2 – wejście na teren szkoły –
furtka nr 2
stanowisko 3 – drzwi do sali
gimnastycznej nr 1
stanowisko 4 – drzwi do sali
gimnastycznej nr 2

16:00 – 16:45
16:50 – 17:35
17:40 – 18:25
16:00 – 16:45
16:50 – 17:35
17:40 – 18:25
16:00 – 16:45
16:50 – 17:35
17:40 – 18:25
16:00 – 16:45
16:50 – 17:35
17:40 – 18:25

p. T. Lubaszewski
p. O. Chytrowski
p. V. Wojciechowska-Sanocka
p. A. Marciniak
p. M. Wojtan
p. M. Świątecka
p. R. Gorlicki
p. O. Tymińska
p. M. Milewska
p. F. Gawroński
p. W. Wochna
p. M. Kowalska

26.06.2020r. – piątek

stanowisko 1 – wejście na teren szkoły –
furtka nr 1

7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:35 – 10:20
10:25 – 11:10
11:15 – 12:00

p. J. Skocińska
p. M. Ślebioda
p. F. Gawroński
p. A. Marciniak
p. I Wiewiórka

stanowisko 2 – wejście na teren szkoły –
furtka nr 2

stanowisko 3 – drzwi do sali
gimnastycznej nr 1

stanowisko 4 – drzwi do sali
gimnastycznej nr 2

7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:35 – 10:20
10:25 – 11:10
11:15 – 12:00
7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:35 – 10:20
10:25 – 11:10
11:15 – 12:00
7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:35 – 10:20
10:25 – 11:10
11:15 – 12:00

p. M. Marciniak
p. A. Koprowska
p. H. Walczak
p. A. Kowalska
p. T. Lubaszewski
p. M. Marchlewski
p. M. Szymkiewicz-Słońska
p. J. Kalinowski
p. J. Kłos-Rochmińska
p. L. Todek
p. K. Różycka
p. E. Skrzeszewska
p. A. Kordowska
p. M. Roszak
p. A. Filipiak

13. Wychowawcy pomocniczy klas 8 są odpowiedzialni za Księgę absolwentów.
14. Uczniowie klas 8 przynoszą własne przybory do pisania i podpisują odbiór świadectwa
ukończenia szkoły w Księdze absolwentów.
15. Listę nieodebranych świadectw przygotowują następujący nauczyciele: w czwartek
p. M. Rakowska, a w piątek kl. 4-6 p. M. Trzpil, kl. 7-8 p. S. Szachniewicz.
16. Świadectwa można odebrać w innym terminie, od 29 czerwca. W tym celu należy umówić
się telefonicznie, nr tel. 56/ 655 12 96.
Wprowadzono Zarządzeniem dyrektora nr 29/2019/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

