ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
1. WARIANT – ŁADNA POGODA

• uczniowie z klas 1a, 1b – 25 czerwca - czwartek

Proponujemy spotkanie wychowawców z chętnymi uczniami w ogrodzie
szkolnym w godz. 15.00 – 17.00.
W spotkaniu mogą uczestniczyć chętne dzieci obowiązkowo zdrowe, z
rodzin nie objętych kwarantanną. W przypadku jakichkolwiek obaw
rodzice mogą odebrać dokumenty ze szkoły /po uprzedzeniu telefonicznym
w celu ustalenia terminu odbioru
OPIS SPOTKANIA: Panie pełniące wychowawstwo proszone są o
wyznaczenie grup dzieci po 5 na określoną godz. 15.00, 15.15, 15.30 itd.
Dzieci stojące na placu powinny być od siebie oddalone i utrzymać bezpieczny
dystans od nauczyciela. Wręczanie nagród należy dokonywać bez zbliżania się
do dziecka. Dzieciom może towarzyszyć jedna osoba dorosła, która będzie
stała obok swojego dziecka.
Wejście na plac szkolny
Kl. 1a - to główna furtka od ul. Radomskiej. Miejsce spotkania – to plac
zielony pod wierzbą .
Kl. 1b - to główna furtka od ul. Piaskowej. Miejsce spotkania – to plac w
pobliżu wejścia do szkoły.
W piątek 26.06.2020 odbędą się pożegnalne spotkanie z uczniami w formie
zdalnej.

• uczniowie z klas 2, 3, 4. 5. 6. 7 – 26 czerwca – piątek

Proponujemy spotkanie wychowawców z chętnymi uczniami w ogrodzie
szkolnym w godz. określonych w poniżej przedstawionym planie.
W spotkaniu mogą uczestniczyć chętni uczniowie, obowiązkowo zdrowi, z
rodzin nie objętych kwarantanną. W przypadku jakichkolwiek obaw
rodzice lub uczniowie mogą odebrać dokumenty ze szkoły /po uprzedzeniu
telefonicznym w celu ustalenia terminu odbioru
OPIS SPOTKANIA: Wychowawcy proszeni są o wyznaczenie grup
uczniów po 8 na określoną godz. – co 15 minut grupa. Uczniowie stojący na
przydzielonym placu powinni być od siebie oddaleni i utrzymać bezpieczny
dystans od nauczyciela. Wręczanie nagród i świadectw należy dokonywać bez
zbliżania się do ucznia. Na teren placu szkolnego nie może wejść żadna osoba
dorosła.

PLAN SPOTKANIA
GODZINY, WYZNACZONY PUNKT WEJŚCIA DO SZKOŁY
MIEJSCE SPOTKANIA
1.Furtka od
ul Kościuszki
– plac pod

2.Furtka od
ul.
Radomskiej

oknami pokoju
nauczycielskiego
w głównym
budynku

– plac zielony
pod wierzbą

3.Furtka
przy bramie
na parking
nauczycielski
– plac
parkingowy

4.Główna
furtka od ul.
Piaskowej –
plac przy
wejściu do
budynku

9.00-10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

7a
6b
5b
4b
7c

7b
6c
5c
3c
2a

7d
6d
5d
3b
2b
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3a

2. WARIANT – DESZCZ
Wszyscy wychowawcy przeprowadzają uroczyste zakończenie roku szkolnego
w formie zdalnej.
Wychowawcy ustalają z uczniami odbiór świadectw i nagród – 29 lub 30
czerwca, na takich samych zasadach i według przedstawionego planu godzinowego,
furtek wejść i miejsca spotkania.
D. Jakóbiak

