
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 40/2019/2020 z dnia 23  czerwca  2020r.Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi  

w sprawie wprowadzenia Procedury Organizacji Odbierania Świadectw i Nagród Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich 

w Starej Wsi 

 

 

Procedura Organizacji Odbierania Świadectw i Nagród 

 w Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi 

na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 
 

 

 

Podstawa prawna: 

§2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002r. nr 6 poz. 68 i 69), ustawa z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), 

zalecenia Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

z dn. 22 czerwca 2020r.dotyczące bezpiecznego przebywania uczniów na terenie szkoły.  

 

Rozdział I 

Harmonogram 

§ 1 

1. Odbieranie świadectw i nagród przez uczniów klas: I, II, III i VIII odbędzie się 

w czwartek 25 czerwca 2020r. 

 

10:00 1a, 1b 

11:00 2a, 2b 

12:00 3a, 3b 

13:00 8a, 8b 
 

 

2. Odbieranie świadectw i nagród przez uczniów klas: IV, V, VI, i VII odbędzie się 

w piątek 26 czerwca 2020r. 

9:00 4a, 4b 

10:00 5a, 5b 

11:00 6a, 6b 

12:00 7a,7b 

 

3. Odbieranie świadectw i nagród przez uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów 

w innym terminie niż wyznaczony jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu odbioru w sekretariacie Zespołu.  



Rozdział II 

Wytyczne podstawowe 

§ 2 

1. Na rozdanie świadectw i nagród może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, 

nauczyciel, rodzic wyznaczony przez Radę Rodziców, inny wyznaczony 

przez dyrektora pracownik Szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Uczeń, nauczyciel, rodzic, inny pracownik Szkoły nie może przyjść na rozdanie 

świadectw i nagród, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Podczas rozdawania świadectw i nagród w Szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) uczniowie danej klasy, 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie rozdawania świadectw i nagród, 

3) uczniowie w świetlicy szkolnej. 

4. Uczniom nie wolno wnosić na teren Szkoły żadnych rzeczy, w tym telefonów 

komórkowych. 

Rozdział III 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

§ 3 

1. Wejście na rozdanie świadectw i nagród odbywa się w dwóch grupach. 

2. Uczniowie z klas „a” wchodzą do budynku wejściem bocznym – od strony zachodniej 

budynku. 

3. Rozdawanie świadectw dla uczniów klas „a” odbywa się na holu (łącznik na parterze). 

4. Uczniowie z klas „b” wchodzą do budynku wejściem z tyłu budynku  – od parkingu.  

5. Rozdawanie świadectw dla uczniów klas „b” odbywa się w sali gimnastycznej. 

6. Uczniowie czekając na wejście do Szkoły zachowują bezpieczny odstęp (co najmniej 

2 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

7. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie: uczniowie, pracownicy Szkoły, rodzice  

uczniów wyznaczeni przez Radę Rodziców - osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową). 

8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły. 

9. Uczniowie wchodzą do budynku o godzinach wyznaczonych w §1 Procedury. 

10. Wszyscy wchodzący - przy wejściu do Szkoły - obowiązkowo dezynfekują ręce, nie 

dotykają drzwi, ścian, poręczy, ławek na holu. 



11. Uczniowie wchodzą na hol i do sali gimnastycznej  pojedynczo i zachowując 

odległość 1,5m (odległość wyznaczona przez naklejone taśmy na podłodze). 

12. Rozdający świadectwa i nagrody –wychowawca klasy, dyrektor Szkoły 

i przedstawiciel Rady Rodziców mają założone rękawiczki jednorazowe oraz zakryte 

usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową albo przyłbicą  przy zachowaniu 

odległości od drugiej osoby 2m.). 

Rozdział IV 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

§ 4 

1. Przy wejściu do Szkoły umieszczone są informacje: 

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu, 

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych, 

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3. Przy wejściach do Szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, wszystkie osoby 

wchodzące na teren Szkoły mają obowiązek z niego skorzystać. 

4. Taśmy przyklejone na podłodze na holu i w sali gimnastycznej (na których stają uczniowie) 

są przyklejone tak, aby między uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp 

w każdym kierunku. 

5. Miejsca dla osób wręczających świadectwa i nagrody są przygotowane z zachowaniem 

co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów i od pozostałych osób uczestniczących 

w rozdaniu świadectw i nagród.  

6. Wręczający świadectwa i nagrody są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone 

rękawiczki. 

7. Wręczający świadectwa i nagrody do niezbędnego minimum ograniczają kontakt 

z uczniami.  

8. Drzwi do Szkoły oraz drzwi do sali gimnastycznej są otwarte, tak aby uczniowie oraz inne 

osoby uczestniczące w rozdawaniu świadectw i nagród nie musieli ich otwierać.  

1) Wyjątek stanowią sytuacje, w których sala gimnastyczna i hol są dezynfekowane 

i wietrzone – tak, aby nie tworzyć przeciągów. 



9. Drzwi mogą być zamknięte przez wyznaczonego pracownika po wejściu wszystkich 

uczniów danej klasy na rozdanie świadectw i nagród oraz po opuszczeniu Szkoły 

przez uczniów danej klasy.    

10. Sala gimnastyczna i hol przed wejściem uczniów danej klasy są wietrzone i dezynfekowane.  

11. Inne pomieszczenia np. toalety są wietrzone i dezynfekowane na bieżąco. 

12. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producentów środka 

do dezynfekcji - znajdujących się na opakowaniu.  

13. Ściśle przestrzegany jest czasu niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

tak, aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w rozdawanie świadectw i nagród 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

14. Na terenie Szkoły jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. 

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

Rozdział V 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas rozdawania świadectw i nagród 

§ 5 

1. Wszystkie osoby sprawujące nadzór nad wchodzeniem uczniów do Szkoły, rozdawaniem 

świadectw i nagród oraz opuszczaniem przez uczniów Szkoły bezwzględnie stosują zasady 

bezpieczeństwa. 

2. Wychowawca klasy wręcza uczniom świadectwa i dyplomy. 

3. Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły wręcza uczniom nagrody. 

4. Rodzic wyznaczony przez Radę Rodziców wręcza uczniom upominki od RR.  

5.  Uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniów nie mogą gromadzić się w grupach 

przed Szkołą przed rozdaniem świadectw i nagród a po ich rozdaniu niezwłocznie 

opuszczają teren szkolny.  

Rozdział VI 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

§ 6 

1. Jeżeli uczeń uczestniczący w rozdaniu świadectw i nagród przejawia niepokojące objawy 

zakażenia, zapewnia się mu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu –izolatce- 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. Wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji. 



3.  Rodzic/prawny opiekun niezwłocznie odbiera  ucznia ze Szkoły oraz informuje właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

ucznia – także pogotowie ratunkowe. 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zakażenia u osoby wyznaczonej 

do nadzorowania lub wręczania uczniom świadectw i nagród – zapewnia się mu 

odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu –izolatce- z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Uczniowie, pracownicy nadzorujący i osoby  rozdające świadectwa i nagrody uczniom  

bezwzględnie przestrzegają Regulaminu. 

2. Wychowawcy klas zapoznają z Regulaminem uczniów i ich Rodziców.  

 

 

 


