ZASADY OBOWIĄZUJACE PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU
SZKOLNEGO 2019/2020
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od
dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19,
dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”,
wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania.
Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się,
że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy
śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.
Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice,
jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie
i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy
przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią
satysfakcji z osiągniętych wyników.

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju
stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane
z zakończeniem roku szkolnego. Nasi nauczyciele pożegnają się ze
swoimi podopiecznymi na spotkaniach online , w wyznaczonym przez
nich terminie.
Uczniów klas ósmych zapraszamy w czwartek, 25 czerwca 2020 roku,
godz.16.30 na ostatnie spotkanie z wychowawcami, połączone
z rozdaniem świadectw i dyplomów na boisko szkolne.
W wypadku deszczowej pogody- sala gimnastyczna według poniższego
harmonogramu:
Klasa VIII A – godz. 16.30 (maksymalnie 45 minut).
DEZYNFEKCJA

Klasa VIII B – godz. 17.30

Podczas odbioru świadectw prosimy o stosowanie się
do następujących zasad:
1. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie.
2. Świadectwa odbierają tylko uczniowie zdrowi – bez objawów
chorobowych, których domownicy nie są objęci kwarantanną lub
izolacją.
3. Obecni na uroczystości będą tylko: dyrekcja, uczniowie i wychowawcy
– z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (dystans min
1,5 m, osłona nosa i ust, uczniowie i pracownicy w rękawiczkach,
otwarte wszystkie drzwi). Pozostali nauczyciele nieobecni.
4. Osoby towarzyszące uczniom – max 1 osoba do jednego ucznia.
5. W przypadku uroczystości na sali gimnastycznej – rodzice nie
wchodzą na teren szkoły. Uczniowie wchodzą wejściem przy sali
gimnastycznej, dezynfekują ręce, zajmują wyznaczone miejsce. Po
odebraniu świadectwa opuszczają salę gimnastyczną wyjściem
ewakuacyjnym, aby do minimum ograniczyć kontakt społeczny.
6. Świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i listy gratulacyjne wręcza
Dyrektor szkoły. Wychowawca klasy pozostałe świadectwa.
7. Uczniowie klas VIII w dniu zakończenia roku szkolnego potwierdzą
podpisem odbiór dokumentów w Księdze Absolwentów. Prosimy, aby
każdy ósmoklasista miał ze sobą własny długopis. Podpisy uczniowie
złożą w momencie wręczania świadectwa przez dyrektora
i wychowawcę.
8. Należy do minimum ograniczyć wnoszenie wszelkich zbędnych
przedmiotów.

Natomiast uczniów klas I – VII zapraszamy w piątek, 26 czerwca 2020
roku, na ostatnie spotkanie z wychowawcami, połączone z rozdaniem
świadectw i dyplomów do szkoły według poniższego harmonogramu:
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1. Rozdanie świadectw odbędzie się w szkole, w holu na parterze –
obok gabloty ze sztandarem szkoły - przy zapewnieniu wszelkich
środków bezpieczeństwa sanitarnego.
2. Rodzice/opiekunowie
przyprowadzający
dziecko
po
odbiór
świadectwa proszeni są o pozostanie przed budynkiem szkoły.
3. Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą towarzyszyć swoim
dzieciom podczas odbioru świadectw (z wyjątkiem jednego
rodzica/opiekuna ucznia klas I-III – jeśli to konieczne - w
celu usprawnienia wydawania świadectw).
4. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie.
5. Po
odbiór
świadectwa
może
uczeń/rodzic/opiekun
zdrowy,
bez
sugerujących chorobę zakaźną.

stawić
się
wyłącznie
objawów
chorobowych

6. Uczniowie klas I - VII – wchodzą do szkoły wejściem od strony
boisk sportowych.
7. Przed wejściem do szkoły ustawiają się w rzędzie zachowując odstęp
2 m od kolejnego ucznia/rodzica/opiekuna, przy czym należy

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in.
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
8. Uczniowie/rodzic/opiekun dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
9. Na korytarzu szkolnym zajmują wyznaczone miejsca z zachowaniem
dystansu społecznego – 2 m
10. Opiekę nad uczniami sprawują Wychowawcy klas, którzy
koordynują sprawny przebieg wprowadzania uczniów do budynku
szkoły i doprowadzenia ich do miejsca wydawania świadectw.
11. Świadectwa przekazują Wychowawcy klas.
gratulacyjne, podziękowania Dyrektor szkoły.

Nagrody,

listy

12. Uczniowie/rodzic/opiekun odbierający świadectwa muszą mieć
założone maseczki ochronne.
13. Po odebraniu świadectwa uczeń/rodzic/opiekun opuści szkołę
wyjściem głównym, aby do minimum ograniczyć kontakt społeczny.
14. Prosi się uczniów oraz rodziców i opiekunów o nieprzynoszenie
kwiatów oraz innych przedmiotów do szkoły.
15. Prosi się o przestrzeganie wyznaczonych godzin oraz miejsc
wejścia i wyjścia.
UWAGA!!!
Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do procedur
i wytycznych GIS oraz MEN w związku z organizacją wydawania świadectw
szkolnych.

Istnieje
możliwość
indywidualnego
odbioru
świadectwa
w przypadku, jeśli rodzic obawia się kontaktu dziecka z innymi
uczniami lub w przypadku braku możliwości odbioru świadectwa 26
czerwca. W takiej sytuacji należy telefonicznie (41 265 43 43) lub
mailowo (psp3@ostrowiec.edu.pl) skontaktować się z sekretariatem
i ustalić dogodny termin.

Dyrektor szkoły
Mariusz Szczerbiński

