
Szanowni Państwo, 

 

 

ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i 

związane z tym ograniczenia, z przykrością informuję, że w tym roku 

szkolnym nie będzie tradycyjnej uroczystej akademii dla całej społeczności 

szkolnej z okazji zakończenia nauki w roku szkolnym 2019/2020.  

 

Zakończenie roku szkolnego zostanie ograniczone tylko do części 

oficjalnej, czyli wręczenia świadectw w dniu 26.06.2020r. (piątek). 

 

Świadectwa będą wydawane przez wychowawców uczniom lub ich 

rodzicom/opiekunom prawnym na boisku szkolnym przy wejściu od strony 

auli szkolnej o wyznaczonych dla poszczególnych klas godzinach. 

 

Uczniowie proszeni są o przyjście w maseczkach oraz o zachowanie dystansu 

społecznego 1,5 metra.  

 

Uczniom towarzyszyć może jeden rodzic w maseczce z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

 

Uczniowie klasy VIII proszeni są o przyjście w maseczkach i z własnym 

długopisem w celu potwierdzenia podpisem odbioru świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 

Po odebraniu świadectwa uczniowie nie gromadzą się, opuszczają teren boiska 

szkolnego. 

 

Harmonogram rozdawania świadectw – 26.06.2020r.: 

 

- klasa VIII – godz. 8.00 – 8.45 

 

- klasa VII – godz. 9.00 - 9.30 

 

- klasa VIa – godz. 9.40 – 10.10 

 

- klasa VIb – godz. 10.20 – 10.50 

 

- klasa V – godz. 11.00 – 11.30 

 

- klasa III – godz. 11.40 -12.10 

 



- klasa II – godz. 12.20 – 12.50 

 

- klasa I – godz. 13.00 – 13.30 

 

Będzie również możliwość, aby rodzic odebrał wszystkie świadectwa swoich 

dzieci u jednego, wskazanego przez siebie wychowawcy. Będzie to możliwe 

wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej decyzji w sekretariacie 

szkoły, celem przygotowania świadectw do odbioru. Telefon do sekretariatu 

szkoły 62 7419 106. Zgłoszenia proszę dokonać do czwartku 25.06.2020r. do 

godz.12.00. 

 

Mając świadomość aktualnej sytuacji, informuję, że będzie też możliwość 

odbierania świadectw w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29.06. 2020r. (po 

wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny odbioru). 

 

Rodzice dzieci przedszkolnym będą mogli odebrać z przedszkola rzeczy swoich 

dzieci również 26.06.2020r. zgodnie z harmonogramem, który przesłany 

zostanie Państwu przez wychowawców poszczególnych grup.  

 

z poważaniem 

 

Iwona Korniluk 

dyrektor ZSP w Taczanowie Drugim 
 

 


