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Procedura dotycząca wydawania i odbioru świadectw w SP13 

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

 

Postanowienia ogólne 

1. Świadectwa szkolne promocyjne i  świadectwa ukończenia szkoły wydawane są uczniom 

wg ustalonego harmonogramu. 

2. Świadectwa wydawane są uczniom w czterech miejscach w celu uniknięcia kontaktu 

między poszczególnymi klasami (zgodnie z harmonogramem): 

a) uczniowie klas I -VII odbierają świadectwa w drzwiach wejściowych od ulic: 

− Harcerskiej (1. grupa), 

− Barlickiego (2. grupa), 

− Barlickiego – od podwórka przyszkolnego, obok szatni, wejście przez bramę 

(3. grupa). 

b) uczniowie klas VIII odbierają świadectwa w sali gimnastycznej, wchodząc na teren 

szkoły furtką znajdującą się przed świetlicą szkolną. Do sali gimnastycznej wchodzą 

wejściem umiejscowionym naprzeciw placu zabaw. 

3. Wszyscy pracownicy wchodzą na teren szkoły wejściem administracyjnym, gdzie dokonuje 

się pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk. 

4. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do noszenia maseczki (lub innej osłony ust 

oraz nosa), a także rękawiczek ochronnych. 

5. Uczeń otrzymuje świadectwo w plastikowej obwolucie. 

 

Klasy I - VII 

1. Miejsce wydawania świadectw wyposażone jest w stół, który podlega dezynfekcji 

po przekazaniu świadectw uczniom konkretnej klasy. 

2. Uczniowie klas 1-3 mogą przyjść po odbiór świadectwa z jednym z rodziców lub 

opiekunem prawnym. Osoba ta musi mieć założoną maseczkę (lub inną osłonę ust oraz 

nosa). Zaleca się także posiadanie rękawiczek ochronnych. 

3. Wychowawcy wydający świadectwa uczniom, wyposażeni są w maseczki (lub inne osłony 

ust oraz nosa), a także rękawiczki ochronne. 

4. Uczniowie odbierający świadectwa zobowiązani są do posiadania maseczki (lub innej 

osłony ust oraz nosa). Zaleca się także posiadanie rękawiczek ochronnych. 

5. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu co najmniej dwóch metrów od innych 

osób oraz niegromadzenia się przed budynkiem szkoły oraz na jej terenie (wejście od placu 
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przyszkolnego). 

6. Po odebraniu świadectwa, uczeń niezwłocznie udaje się poza teren szkoły.  

 

Klasy VIII 

1. Uczniowie klas VIII po wejściu do sali gimnastycznej dezynfekują ręce udostępnionym 

środkiem oraz zajmują miejsce wskazane przez wychowawcę i pozostają na nim do 

momentu zgody na jego opuszczenie. 

2. Uczniowie odbierający świadectwa zobowiązani są do posiadania maseczki (lub innej 

osłony ust oraz nosa).  

3. Po zajęciu miejsca, uczeń może zdjąć maseczkę (lub inną osłonę ust oraz nosa). 

4. W celu przekazania świadectwa, prowadzący wywołuje konkretnego ucznia, który – 

po założeniu maseczki (lub innej osłony ust oraz nosa) - udaje się w miejsce wyznaczone 

w sali gimnastycznej, gdzie odbiera wyżej wspomniane. 

5. Po odebraniu świadectwa, uczeń ponownie zajmuje przydzielone mu miejsce, 

gdzie może zdjąć maseczkę (lub inną ochronę ust oraz nosa). 

6. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, wywołani przez prowadzącego uczniowie 

(po założeniu maseczki lub innej osłony ust oraz nosa), udają się w kierunku wyjścia z sali 

gimnastycznej (okolice placu zabaw), gdzie potwierdzają podpisem odbiór świadectwa 

(ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły) oraz pobierają dokumentację 

medyczną wydawaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania szkolnego 

7. W celu złożenia wyżej wspomnianego podpisu, wymaga się od uczniów posiadania 

własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro). 

8. Po złożeniu podpisu w ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz odebraniu 

dokumentacji medycznej, uczeń udaje się poza teren szkoły wyjściem znajdującym się 

naprzeciw świetlicy szkolnej. 

9. Sala gimnastyczna oraz znajdujące się w niej stoliki oraz krzesła podlegają dezynfekcji. 

 

Harmonogram: 

wejście od ulicy Harcerskiej (1.grupa) 

7a - 8.00 

6d - 8.30 

6a - 9.00 

5d - 9.30 

2a - 10.00 



3 

 

2d - 10.30 

1c - 11.00 

3c - 11.30 

 

wejście od ulicy Barlickiego (2. grupa)  

7b - 8.00 

6b - 8.30 

5a - 9.00 

5e - 9.30 

2b - 10.00 

1a - 10.30 

3a - 11.00 

 

wejście od ulicy Barlickiego - od podwórka szkolnego,  

obok szatni, wejście przez bramę (3. grupa) 

7c - 8.00 

6c - 8.30 

5b - 9.00 

4a - 9.30 

2c - 10.00 

1b - 10.30 

3b - 11.00 

 

wejście do sali gimnastycznej - naprzeciw placu zabaw,  

wejście na teren szkoły furtką znajdującą się przed świetlicą szkolną 

8a - 8.00 

8b - 9.30 


