
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

Piątek 26 czerwca 2020 roku jest dniem zakończenia roku szkolnego. Tego dnia uroczystość będzie 

miała inną, niż w poprzednich latach formę związaną z trwającymi nadal obostrzeniami związanymi z 

pandemią COVID-19.  Biorąc  pod uwagę warunki pogodowe zostały opracowane dwa 

harmonogramy, jeden z nich dotyczy pogodnej a drugi deszczowej aury.   

 

Harmonogram I:  warunki pogodowe bez deszczu: 

Uczniowie klas IV-VIII  wskazanymi wejściami i o wyznaczonej godzinie wejdą na teren zewnętrzny 

przed budynek szkoły.  Nauczyciele wychowawcy będą czekali na uczniów przy wyznaczonych 

stanowiskach i wręczą każdemu z nich świadectwo szkolne. Uczniowie muszą mieć maseczki jeśli nie 

są w stanie zachować dystansu społecznego między sobą, minimalnie 2 metry.  Po odebraniu 

świadectwa uczniowie, zachowując wymaganą odległość wychodzą poza teren szkoły nie gromadząc 

się w grupach. 

Pierwszą bramką/furtką od strony ul. Erazma z Zakroczymia i stołówki  do wyznaczonego 

stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 8ai     s. 38    13.30 – klasa 1a 

9:00 - klasa 7b     14.15 – klasa 1f 

9:45 - klasa 7gs     15.00 – klasa 2e 

10:30 - klasa 6e      15.45 – klasa 3d 

11:15 - klasa 5ai 

12:00 - klasa 5f   

12:45 - klasa 4b 

 

Drugą bramką/ furtką od strony ul. Erazma z Zakroczymia i boiska szkolnego  do wyznaczonego 

stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 8b  s. 135    13.30 – klasa 1b 

9:00 - klasa 7c     14.15 – klasa 2a 

9:45 - klasa 6ai     15.00 – klasa 2f 

10:30 - klasa 6f     15.45 – klasa 3e 

11:15 - klasa 5b 

12:00 - klasa 5g  

12:45 - klasa 4c 

 

 



Bramą  środkową od strony ul. Erazma z Zakroczymia  do wyznaczonego stanowiska, przy którym 

oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00 - klasa 8c s. 115    12.45– klasa Ic 

9:00 - klasa 7d     13.30– klasa 2b 

9:45 - klasa 6b     14.15 – klasa 3a 

10:30 - klasa 6g     15.00 – klasa 3f 

11:15 - klasa 5c 

12:00 - klasa 5h 

Pierwszą bramką/furtką od strony ul. Światowida i terenu zadrzewionego  do wyznaczonego 

stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 8d s. 231        12.45 – klasa Id 

9:00 - klasa 7e     13.30 – klasa 2c 

9:45 - klasa 6c     14.15 – klasa 3b 

10:30 - klasa 6h 

11:15 - klasa 5di 

12:00 - klasa 5is 

 

Drugą bramką/furtką od strony ul. Światowida, parkingu  i pomnika do wyznaczonego stanowiska, 

przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 7ai         12.45 – klasa 1e 

9:00 - klasa 7f     13.30 – klasa 1g 

9:45 - klasa 6d     14.15 – klasa 2d 

10:30 - klasa 6is     15.00 – klasa 3c 

11:15 - klasa 5e 

12:00 - klasa 4ai 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram II:  warunki pogodowe - opady deszczu: 

Uczniowie klas IV-VIII  wskazaną drogą o wyznaczonej godzinie, podejdą do wyznaczonych wejść 

budynku szkoły.  Nauczyciele wychowawcy będą czekali na uczniów przy wyznaczonych stanowiskach 

i wręczą każdemu z nich świadectwo szkolne. Uczniowie muszą mieć maseczki jeśli nie są w stanie 

zachować dystansu społecznego między sobą, minimalnie 2 metry.  Po odebraniu świadectwa 

uczniowie, zachowując wymaganą odległość wychodzą poza teren szkoły nie gromadząc się w 

grupach. 

Pierwszą bramką/furtką od strony ul. Erazma z Zakroczymia i stołówki  do wejścia głównego do 

szkoły i wyznaczonego stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca-  wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 8ai     s. 38    13.30 – klasa 1a 

9:00 - klasa 7b     14.15 – klasa 1f 

9:45 - klasa 7gs     15.00 – klasa 2e 

10:30 - klasa 6e      15.45 – klasa 3d 

11:15 - klasa 5ai 

12:00 - klasa 5f   

12:45 - klasa 4b 

 

Drugą bramką/ furtką od strony ul. Erazma z Zakroczymia i boiska szkolnego do wejścia do szatni 

dla uczniów klas IV-VIII do wyznaczonego stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą 

uczniowie klas: 

8:00  - klasa 8b  s. 135    13.30 – klasa 1b 

9:00 - klasa 7c     14.15 – klasa 2a 

9:45 - klasa 6ai     15.00 – klasa 2f 

10:30 - klasa 6f     15.45 – klasa 3e 

11:15 - klasa 5b 

12:00 - klasa 5g  

12:45 - klasa 4c 

 

 

 

 

 

 

 



Bramą  środkową od strony ul. Erazma z Zakroczymia  do wejścia do szatni dla uczniów klas  I-III do 

wyznaczonego stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00 - klasa 8c s. 115    12.45– klasa Ic 

9:00 - klasa 7d     13.30– klasa 2b 

9:45 - klasa 6b     14.15 – klasa 3a 

10:30 - klasa 6g     15.00 – klasa 3f 

11:15 - klasa 5c 

12:00 - klasa 5h 

Pierwszą bramką/furtką od strony ul. Światowida i terenu zadrzewionego  chodnikiem wzdłuż 

parkingu w kierunku hali BOS-u do wejścia na aulę zewnętrzną między budynkami BOS-u i szkoły  

do wyznaczonego stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 8d s. 231        12.45 – klasa Id 

9:00 - klasa 7e     13.30 – klasa 2c 

9:45 - klasa 6c     14.15 – klasa 3b 

10:30 - klasa 6h 

11:15 - klasa 5di 

12:00 - klasa 5is 

 

Drugą bramką/furtką od strony ul. Światowida, parkingu  i pomnika, chodnikiem wzdłuż parkingu 

w kierunku hali BOS-u do wejścia na schody ewakuacyjne prowadzące na parter szkoły  do 

wyznaczonego stanowiska, przy którym oczekuje wychowawca - wchodzą uczniowie klas: 

8:00  - klasa 7ai         12.45 – klasa 1e 

9:00 - klasa 7f     13.30 – klasa 1g 

9:45 - klasa 6d     14.15 – klasa 2d 

10:30 - klasa 6is     15:00 – klasa 3c 

11:15 - klasa 5e 

12:00 - klasa 4ai 


