
ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 

Budynek A 

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 nr 34 im. Józefa Malewskiego               

w Olsztynie w dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw 

promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców                             

w wyznaczonych godzinach w wyznaczonych miejscach- drzwiach wejściowych do szkoły                  

z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W przypadku potrzeby można wydać świadectwa     

w formie indywidualnej.  

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

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

prowadzone będą w formie dostępnych metod i form kształcenia na odległość do 25 czerwca 

br.  

UWAGA!!! 

Rodzice / uczniowie będą mogli odebrać świadectwo szkolne promocyjne / ukończenia szkoły 

podstawowej o odpowiedniej godzinie pod warunkiem zastosowania zasłonięcia ust i nosa 

oraz po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren szkoły. 

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

z organizacją wydawania świadectw szkolnych.  

 

 



 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH W ROKU 

SZKOLNYM 2019/2020 

26 czerwca 2020 r.- piątek 

Wejście 1 - łącznik do sali gimnastyczne od strony dziedzińca wewnętrznego 

 

kl.6a     godz. 8.00-8.45 

kl.6b    godz. 8.50-9.35 

kl.6c    godz. 9.40-10.25 

kl.6d    godz. 10.30-11.15 

kl.6e    godz. 11.20-12.05 

kl.6f    godz. 12.10-12.55 

 

Wejście 2 - łącznik do sali gimnastyczne od strony ul. Wiecherta 

kl.5a    godz. 8.00-8.45 

kl.5b    godz. 8.50-9.35 

kl.5c    godz. 9.40-10.25 

kl.5d    godz. 10.30-11.15 

kl.5e    godz. 11.20-12.05 

kl.5f   godz. 12.10- 12.55 

kl.5g   godz. 13.00-13.45 

 

Wejście 3 – główne 

kl.3a    godz. 8.00-8.45 

kl.3b    godz. 8.50-9.35 

kl.8a    godz. 9.40-10.25 

kl.8b    godz. 10.30-11.15 

kl.8c    godz. 11.20-12.05 

kl.8d    godz. 12.10-12.55 

kl.8f   godz. 13.00-13.45 

 



 

Wejście 4 – od strony od strony dziedzińca wewnętrznego 

kl.4a     godz. 8.00-8.45 

kl.4b    godz. 8.50-9.35 

kl.4c    godz. 9.40-10.25 

kl.7a     godz. 10.30-11.15 

kl.7b    godz. 11.20-12.05 

kl.7c    godz. 12.10-12.55 

 

Wejście 5 - przy świetlicy szkolnej 

kl.7d    godz. 8.00-8.45 

kl.7e    godz. 8.50-9.35 

kl.7f    godz. 9.40-10.25 

kl.7g    godz. 10.30-11.15 

kl.7h    godz. 11.20-12.05 

kl.7i    godz. 12.10-12.55 

 

Wejście 6 – przy sali nr 1 

kl.1a    godz. 8.00-8.45 

kl.1b   godz. 8.50-9.35 

kl.2a    godz. 9.40-10.25 

kl.2b    godz.10.30-11.15 

kl.2c    godz.11.20-12.05 

kl.2d    godz.12.10-12.55 

 

 

 


