
PROCEDURA ODBIORU ŚWIADECTW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRDOWIE 

1. Tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 się nie odbędą się.    

2. Odbiór świadectw będzie miał miejsce w wyznaczonym miejscu (jeśli pozwolą 

warunki atmosferyczne to przed wejściem do budynku szkoły, w razie złej pogody        

w przedsionku do szkoły, klasami, na wyznaczone godziny każda z klas).    

3.  Odbiór świadectw i innych dokumentów następować będzie wg zamieszczonego 

poniżej harmonogramu określonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brdowie            

z  zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.   

  

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW W ZESPOLE SZKÓŁ  

W BRDOWIE W DNIU  26.06.2020 

Klasa 

 

godzina miejsce 

VIII 

 

8.00-8.30 Plac przed szkołą 

VII 

 

8.30-9.00 Plac przed szkołą 

VI a 

 

9.00-9.30 Plac przed szkołą 

VI b 

 

9.30-10.00 Plac przed szkołą 

V 

 

10.00-10.30 Plac przed szkołą 

IV 10.30-11.00 

 

Plac przed szkołą 

III 

 

11.00-11.30 Plac przed szkołą 

II 

 

11.30-12.00 Plac przed szkołą 

I 12.00-12.30 

 

Plac przed szkołą 

Biedronki 

 

12.30-13.00 Plac przed przedszkolem 

Misie 

 

13.00-13.30 Plac przed przedszkolem 

Sówki 

 

13.30-14.00 Plac przed przedszkolem 

 

4. Odbioru świadectwa może dokonać uczeń  lub rodzic  albo rodzic ucznia ( dla 

bezpieczeństwa musi to być tylko jedna osoba).  



5. Odbioru świadectwa nie mogą dokonać osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-

CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony 

układu oddechowego. Odbiór świadectw następować może wyłącznie przez osoby 

zdrowe, bez wyraźnych oznak infekcji.  

6. Odbierający świadectwo absolwent klasy VIII  lub jego rodzic  ma obowiązek 

posiadać własny długopis( będzie musiał pokwitować fakt odbioru świadectwa), 

maseczkę i rękawice jednorazowe! 

7. Pozostali uczniowie muszą posiadać założona maseczkę, mogą mieć rękawice, ale nie 

jest to obowiązkowe. Nie muszą przynosić długopisów. 

8. Absolwenci i uczniowie z poszczególnych klas szkoły podstawowej będą oczekiwali 

na wydanie świadectwa ukończenia szkoły/ promocyjnego do klasy wyższej,  

ustawieni na placu przed szkołą od strony ulicy Szkolnej. Oczekujący będą stali           

w wyznaczonych i oznakowanych  miejscach w bezpiecznej odległości od siebie ok. 2 

metrów. W przypadku złej pogody wydawanie świadectw będzie przeniesione do 

budynku szkoły również z zachowaniem bezpiecznej odległości co najmniej 2 metrów 

pomiędzy oczekującymi oraz wydającymi świadectwa. 

9. Po odebraniu świadectwa ukończenia szkoły/promującego do klasy programowo 

wyższej uczniowie będą kierowani do wyjścia od strony ulicy Mickiewicza. 

Sprawnego przemieszczania się uczniów będą pilnować wyznaczeni pracownicy 

szkoły zabezpieczeni w środki ochrony osobistej( maseczka, rękawice), zachowując 

bezpieczną odległość.  

10. W imieniu dzieci przedszkolnych dokumenty odbierają rodzice ( bez dzieci). 

11. Osoba wydająca świadectwo zachowuje od ucznia/absolwenta/rodzica bezpieczną 

odległość co najmniej 2 metry, ma założona maseczkę i rękawice jednorazowe. 

12. Osobie wydającej świadectwa zapewniono preparat do dezynfekcji rąk.  

13. Przy stanowisku odbioru świadectw może przebywać tylko jedna osoba odbierająca     

( uczeń lub rodzic).   

14. Zapewniono osobom chcącym odebrać świadectwo możliwość skorzystania ze 

środków do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren szkoły ( przy bramie, w razie złej 

pogody przy wejściu do budynku szkoły- bezdotykowo).   

15. Należy dopilnować, aby osoby chcące odebrać świadectwo obowiązkowo 

zdezynfekowały dłonie przy wejściu oraz przy wyjściu z   terenu  szkoły. 

16. Po odebraniu świadectwa uczniowie/ rodzice rozchodzą się do domów. 

Niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie i wokół terenu szkoły. 



17. W przypadku braku możliwości odbioru  świadectwa przez ucznia/rodzica należy 

poinformować wychowawcę klasy. Świadectwo zostanie przechowane do 

września     w szkole.  

 


