Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Baczkowie
W Szkole Podstawowej w Baczkowie w związku ze stanem pandemii w Polsce nie będzie uroczystego
zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie 26 czerwca w grupach o wyznaczonej godzinie będą mieli możliwość spotkania się z
wychowawcą i odebrania świadectwa promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły.
Udział w spotkaniu z wychowawca dnia 26 czerwca jest nieobowiązkowy. Uczniowie, którzy nie
przyjdą w tym dniu do szkoły będą mogli odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły do dnia 15 lipca
b.r. lub po 25 sierpnia (10.00 – 13.00).
W związku z powyższym ustala się następującą kolejność spotkania wychowawców z klasami:
1) Godz. 8.00
• Klasa I (sala gimnastyczna)
• Klasa II (w swojej klasie)
• Klasa III (w sali klasy 6)
2) Godz. 9.00
• Klasa IV (sala kl. 2)
• Klasa V (sala kl. 7)
• Klasa VI (w swojej klasie, lub w sali gimnastycznej)
3) Godz. 10
• Klasa VII (w swojej klasie)
• Klasa VIII (w sala klasy 6)
Po opuszczeniu sali lekcyjnej przez każdą grupę uczniów będzie przeprowadzona dezynfekcja
pomieszczenia.
WYTYCZNE
1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w spotkaniu z okazji zakończenia roku
szkolnego nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Czekając na wejście do szkoły/ sali gimnastycznej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów i nauczyciela. Podczas
wpuszczania uczniów do sali lekcyjnej konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5-metrowego
odstępu.

Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby wręczyć mu świadectwo
b) wychodzi do toalety
c) wychodzi z sali po skończonym spotkaniu z wychowawcą
Wychowawca w czasie rozdawania uczniom świadectw ma zakryte usta i nos a na rękach ma
założone rękawiczki.
5.Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%)
oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby
wchodzące na teren szkoły.
Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
Uczniowie i nauczyciele/wychowawcy zaraz po wejściu do szkoły i zdezynfekowaniu rąk będą
mieli badaną temperaturę.
6.Ławki lub krzesła w sali lekcyjnej/ gimnastycznej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy
zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
7.Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, oraz w trakcie spotkania z uczniami
(jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas.
8.Przed rozpoczęciem spotkania wychowawcy z uczniami należy poinformować uczniów o
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia
do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu spotkania z wychowawcą,
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką
9.Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą lekcyjną przed
rozpoczęciem spotkania oraz po jego zakończeniu.

