
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

W dniu 26 czerwca 2020r. nastąpi zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Z uwagi na 

obecną sytuację odbędą się tylko spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, podczas 

których nastąpi odbiór świadectw przez uczniów.  

INFORMUJEMY, że Zarządzeniem  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego                

w Niszczewach z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie organizacji zakończenia roku 

szkolnego 2019/2020  

Na podstawie:   

 § 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) 

 § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,               

  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej               

    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. 

rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO: 

§ 1. 1. Ze względu na liczebność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach                     

w dniu 26 czerwca 2020 r. przeprowadzić rozdanie świadectw promocyjnych                                

i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych 

godzinach w wyznaczonych salach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W przypadku 

potrzeby/ zgłoszenie rodziców lub prawnych opiekunów/ wydać świadectwa w formie 

indywidualnej.  

2. Świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wydać, po 

uprzednim zwrocie podręczników i książek do biblioteki szkolnej uczniowi Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach w  pierwszej kolejności. 

3. Dzieci/rodzice z oddziału przedszkolnego I odbiorą dyplomy 25.06.020 r. o godz. 9.00 

§ 2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego                            

z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zajęcia w Szkole 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach z oddziałami przedszkolnymi prowadzić          

w formie dostępnych metod i form kształcenia na odległość do 26 czerwca br. 

 



HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

  

    

DZIEŃ GODZ. KLASA   MIEJSCE 

26.06.2020r. 

piątek 

12.10-

12.40 

VIII   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r. 

piątek 

11.50- 

12.00 

VII   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r. 

piątek 

9.00- 

9.20 

I   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r 

piątek. 

9.30-

9.50 

II   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r. 

piątek 

10.00-

10.20 

III   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r. 

piątek 

10.30- 

10.40 

IV   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r 

piątek. 

10.50-

11.10 

V   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r 

piatek. 

11.20- 

11.40 

VI   Sala 

gimnastyczna 

26.06.2020r 

piątek. 

8.45 -

9.00 

OP   Sala 

gimnastyczna 

25.06.2020r. 

czwartek 

9.00 

10.00 

OP a   Sala 

gimnastyczna 

.      

 UWAGA!!! 

Rodzice / uczniowie będą mogli odebrać świadectwo szkolne promocyjne / ukończenia 

szkoły podstawowej wg harmonogramu  w/w o odpowiedniej godzinie pod warunkiem 

zastosowania zasłonięcia ust i nosa oraz po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren 

Szkoły Podstawowej w Niszczewach.                                                                                   

Uczniowie na teren szkoły wchodzą  pojedynczo bez rodziców. W sali gimnastycznej będzie 



obecny tylko wychowawca klasy. Po rozdaniu świadectw dla poszczególnych klas nastąpi 10 

min. przerwa przeznaczona na wykonanie dezynfekcji sali  w związku z zachowaniem 

reżimu sanitarnego w szkole.  

  

Proszę nie gromadzić się w klasach i przed szkołą oraz dostosować się do wytycznych MEN 

ora GIS w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych; Zachowanie dystansu 

społecznego /1,5-2 m, maseczki zakrywający usta i nos oraz rękawiczki/                                    

Podczas odbioru świadectwa zaleca się zachowanie dystansu społecznego. 

Ze względów epidemiologicznych prosimy o niewyrażanie rzeczowych podziękowań, np. 

w formie kwiatów. 

 

  

  

 


