
Zasady odbierania świadectw i nagród w dniu 26 czerwca 2020 roku w Szkole 

Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich  

w Warszawie 

1. Uczeń wchodzi do budynku bez rodziców, zachowując środki ochrony 

osobistej (maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). 

2. Uczeń wchodzący na teren szkoły ma mierzoną temperaturę.  

3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem zgodnie z grafikiem 

(wejście główne, moduł, gabinet intendentki). 

4. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, o godzinie zgodnej  

z harmonogramem. 

5. Uczeń odbiera świadectwo / nagrodę samodzielnie. 

6. Po odebraniu świadectwa należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły 

wyznaczonym wejściem wg harmonogramu. Nie dopuszcza się gromadzenia w 

jednym miejscu, swobodnego spacerowania po budynku szkoły. 

7. Sala w której odbieramy świadectwa pozostaje otwarta. 

8. Świadectwo odbieramy sprawnie, bez zbędnych czynności dodatkowych. 

9. Świadectwa (książki, podziękowania dla rodziców, listy gratulacyjne) 

nauczyciel przygotowuje na ławce z opisem na dodatkowej kartce: imię                         

i nazwisko dziecka, klasa tak, aby zachować bezpieczny dystans zalecany                     

w wytycznych MZ, MEN, GIS. 

10.  Uczniowie odbierają świadectwa zachowując bezpieczny dystans. 

11. Klasa na odbiór świadectwa ma 45 minut.  

12. Po tym czasie następuje 15 minutowa przerwa na wietrzenie sali i jej 

zdezynfekowanie. 

13.  Po 15 minutach dezynfekcji nauczyciel wchodzi do wyznaczonej sali               

i przygotowuje świadectwa do rozdania uczniom wg punktu 8. 

14. Uczeń klasy 8 wraz ze świadectwem odbiera dokumentację medyczną od 

pielęgniarki szkolnej, która jest zabezpieczona w osobnej kopercie. Uczniowie 

własnoręcznie potwierdzają odbiór świadectwa w Księdze absolwenta u Pani 

sekretarz szkoły: Katarzyny Lepianki w klasie wg harmonogramu. 

15. Ostatnia godzina wychowawcza w roku szkolnym przeznaczona jest na 

spotkania wychowawców z uczniami na Ms Teams. Jeśli godzina wychowawcza 

wypada wg planu w piątek – nauczyciel organizuje spotkanie w czwartek. 

Nauczyciel przedstawia i podsumowuje wyniki nauczania w swojej klasie 

wychowawczej. 

16. Wychowawca w dniu zakończenia roku szkolnego od uczniów kończących 

szkołę lub zmieniających szkołę od roku szkolnego 2020/21 na inną zbiera 

kluczyki do szafek indywidualnych uczniów. Kluczyk ma być podpisany: nr szafki, 

imię i nazwisko dziecka, klasa. Uczniowie, którzy pozostają w SP 109 kluczyki 

zostawiają i korzystają z tych samych szafek w roku szkolnym 2020/21  

17. Wychowawcy oddają kluczyki do sekretariatu do Pani Beaty Samborskiej. 
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                                          Warszawa dnia 16 czerwca 2020 roku       Dyrektor Szkoły 


