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Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce 

w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 do wakacji 

1. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i 

młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. 

2. Istnieje nadal możliwość codziennych konsultacji, opieki świetlicowej dla wszystkich dzieci w szkole oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych                    

dla kl. 0-III. 

3. Rozpoczęcie egzaminów dla uczniów kl. VIII od 16.06.2020 r. – j. polski, 17.06.2020 r.  – matematyka, 18.06.2020 r. język angielski. 

4. Do 26 czerwca 2020 r. przedłużone jest kształcenie na odległość w szkołach. 

5. Wyznacza się dzień 26.06.2020 r. (piątek) jako dzień rozdania świadectw  w Szkole Podstawowej im. Tony Halika zgodnie z harmonogramem: 

a/ uczniowie oddziałów przedszkolnych (3,4,5,6 - latki) mają możliwość otrzymania zaświadczeń i nagród  indywidualnie w spotkaniach z wychowawcami 

przy wejściu ewakuacyjnym – k/ placu zabaw w godz. od 7.30-8.30 (z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego; maseczki, dystans 2 m, 

dezynfekcja rąk, wręczenie indywidualne zaświadczeń i dezynfekcja rąk), 

b/ uczniowie kl. I - II  mają możliwość otrzymania świadectw podczas indywidualnych spotkań z wychowawcami przy wejściu ewakuacyjnym - łącznika 

szkoły i sali gimnastycznej  w godz. od 7.00-8.00  (z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego; maseczki, dystans 2 m, dezynfekcja rąk, 

wręczenie indywidualne świadectw i dezynfekcja rąk), 

c) b/ uczniowie kl. III mają możliwość otrzymania świadectw podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą przy wejściu ewakuacyjnym - łącznika szkoły      

i sali gimnastycznej  w godz. od 8.00-8.30 (z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego; maseczki, dystans 2 m, dezynfekcja rąk,                    

wręczenie indywidualne świadectw i dezynfekcja rąk), 

d/ uczniowie kl. VIA i VIB mają możliwość otrzymania świadectw podczas indywidualnych spotkań z wychowawcami, indywidualnie przy wejściu do sali 

gimnastycznej lub boisku (na zewnątrz) od strony boisk w godz. od 7.00-8.00 (z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego; maseczki,              

dystans 2 m, dezynfekcja rąk, wręczenie indywidualne świadectw i dezynfekcja rąk), 
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e/ uczniowie kl. IV-V mają możliwość otrzymania świadectw podczas indywidualnych spotkań z wychowawcami, indywidualnie przy wejściu do sali 

gimnastycznej lub boisku (na zewnątrz)od strony boisk w godz. od 8.00-8.30 (z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego; maseczki,             

dystans 2 m, dezynfekcja rąk, wręczenie indywidualne świadectw i dezynfekcja rąk), 

f/ oficjalne pożegnanie absolwentów szkoły – kl. VIII z udziałem uczniów kl. VII i wychowawców tych klas, przedstawicieli Rady Rodziców i organu 

prowadzącego szkołę i dyrektora od godz. 8.00 – 8.30 na dziedzińcu szkoły, na schodach wejścia głównego do szkoły  (z zachowaniem dystansu społecznego i 

reżimu sanitarnego; maseczki, dystans 2 m, dezynfekcja rąk, wręczenie indywidualne świadectw absolwentom i dezynfekcja rąk).  

Uwaga!! W przypadku złych warunków atmosferycznych; oddziały przedszkolne odbierają zaświadczenia indywidualnie przy wejściu ewakuacyjnym - przy 

placu zabaw, zaś uczniowie pozostałych klas od wychowawców, indywidualnie w  sali gimnastycznej z zachowaniem przestrzegania  wszystkich procedur 

związanych z koronawirusem  po wejściu do budynku szkoły (pomiar temperatury, maseczki na twarzy, dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły). Z wyjątkiem 

kl. VII i VIII gdzie rozdanie świadectw w tym przypadku, nastąpi w sali nr7(stołówka szkolna), z zachowaniem przestrzegania  wszystkich procedur związanych 

z koronawirusem  po wejściu do budynku szkoły (pomiar temperatury, maseczki na twarzy, dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły). 

g/ przypominam, że z uwagi na utrzymującą się liczbę zachorowań w Polsce; zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, dzieci i ich rodzice 

nie mają obowiązku odbioru świadectw szkolnych w wyznaczonym terminie. Przysługuje Państwu możliwość odebrania świadectwa, w dowolnym 

późniejszym terminie, w sekretariacie szkoły, u dyrektora szkoły, w godzinach pracy. Jednocześnie proszę Państwa o śledzenie na bieżąco, informacji 

zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i na szkolnym facebooku, a także komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

6.W terminie do 25.06.2020 r. wszyscy uczniowie powinni rozliczyć: zaległe należności za dożywianie w m-cu marcu, zdać wypożyczone książki do biblioteki 

publicznej, zdać komplet podręczników wypożyczonych ze szkoły, zdać wypożyczone laptopy i mobilny Internet (wraz z opakowaniem)wypożyczony ze 

szkoły czas zdalnego nauczania, uczniowie kl. VIII powinni zdać kluczyki od szafek indywidualnych w szkole. 

7. Wszelkie postanowienia dotyczące pkt. 5 a-g powyższego komunikatu, opracowano po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu. 

 

Kontakt: 

sposowka@op.pl 

tel: (054) 2895677 

tel: 883689508 

 

Z poważaniem 

dyrektor szkoły Ryszard Ałtyn 
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