
ORGANIZACJA 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.) 

 

zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym będzie 

wyglądało następująco: 

 

Świadectwa szkolne, dyplomy będą wydawane u wychowawcy w wyznaczonych godzinach 

w salach lekcyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

kl.0A - 0B GODZINA 9.00 (wejście od strony drogi),sale oddziałów przedszkolnych  

KL.I- SALA NR 6, GODZINA 9.00 (wchodzimy nowym wejściem) 

KL. II- SALA NR 23 ,GODZINA 9.00 (wchodzimy nowym wejściem) 

KL. III- SALA NR 19, GODZINA 9.00 (wchodzimy nowym wejściem) 

KL.VA- SALA NR 25, GODZINA 10.00 (wchodzimy nowym wejściem) 

KL. VB - SALA NR 22 , GODZINA 10.00. (wejście od drogi) 

KL. VI- SALA NR 26, GODZINA 11.00( wchodzimy nowym wejściem) 

K. VII - SALA NR 24, GODZINA 11.00 (wejście od drogi) 

KL. VIII- MALA SALA GIMNASTYCZNA, GODZINA 12.00  (wejście od drogi) 

 

 

Kazdy uczeń/uczennica/rodzic po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i w maseczce udaje się 

do wyznaczonego miejsca po odbiór świadectwa.  

Jeśli ktoś nie da rady odebrać świadectwa w wyznaczonej godzinie, bądź w obecnej sytuacji 

boi się o zdrowie swojego dziecka, proszony jest o kontakt z wychowawca w celu ustalenia 

godziny i daty indywidualnego odbioru.  

 

 

http://kl.va/


Z poważaniem 

 

p.o. dyr.  mgr Joanna Elżbieciak 

 

 

Proszę nie gromadzić się w klasach i dostosować się do wytycznych MEN w związku z 

organizacją wydawania świadectw szkolnych. 
 

 

 


