Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i procedury odbioru świadectw
promocyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.
26 czerwca 2020 roku
I. Godzina 12:30 – spotkanie on-line dyrektora szkoły – Pana Piotra Sowińskiego
z uczniami i nauczycielami
https://pl-pl.facebook.com/ZespolSzkolEkonomicznychKopernik
II. Odbiór świadectw promocyjnych według ustalonego harmonogramu.
1. Po odbiór świadectwa promocyjnego

może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść do szkoły po odbiór świadectwa, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
3. Uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły.
Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
4. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa 26 czerwca 2020 będą mogli je odebrać
w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.
5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) po okazaniu legitymacji szkolnej lub
dowodu tożsamości. Maseczki do zakrywania ust i nosa
(oraz ewentualnie przyłbice) uczniowie zapewniają sobie we własnym zakresie.
Podczas wpuszczania uczniów do szkoły i do sali uczeń może być poproszony o chwilowe
odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, również po zajęcia miejsca w sali,
w której odbywać się będzie spotkanie z wychowawca klasy.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali uczniowie zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Przed wejściem do szkoły są oznaczenia
odległości 2 m w takich odstępach uczniowie oczekują na wejście do szkoły.
8. Uczniowie maja obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły i przed wejściem do sali
lekcyjnej – płyn do dezynfekcji będzie umieszczony przy każdym wejściu.
9. Po wejściu do szkoły zdający od razu udają się do wyznaczonej sali według ustalonego
harmonogramu, pod salą egzaminacyjną na wejście oczekują pojedynczo z zachowaniem
odstępu.
10. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby i jest konieczność odizolowania go dyrektor
szkoły podejmuje decyzje o wdrożeniu procedur postępowania zgodnie
z wytycznymi GIS (mi in. izolacja, powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, sporządzenie
listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły).

11. Sale lekcyjne przygotowano zgodnie z wytycznymi GIS - ławki rozmieszczone są tak, aby
zapewnić odległość pomiędzy poszczególnymi osobami min. 1,5 metra.
12. Drzwi wejściowe do szkoły i do sal pozostają otwarte, tak aby uczniowie i wychowawca klasy nie
musieli ich otwierać.
13. Sale egzaminacyjne zostaną wywietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów.
14. Przed rozpoczęciem uroczystości rozdania świadectw wychowawca klasy informuje uczniów o:
1) obowiązku zakrywania ust i nosa podczas spotkania z wychowawcą klasy
2) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką
3) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych po zakończeniu uroczystości.
4) to, aby

wrażeniami po odbiorze świadectw dzielili się między sobą z wykorzystaniem

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np.
przy wejściu do szkoły.
15. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną bezpośrednio po odebraniu świadectwa i udają się od razu do
wyjścia tą samą drogą, którą wchodzili, a przed szkołą nie gromadzą się w grupach.
16. Czas spotkania uczniów z wychowawcą – maksymalnie 30 minut.
17. Ustalono następujący porządek wejścia uczniów i harmonogram odbioru świadectw:
26 czerwca 2020 roku
Klasa
Wychowawca Godzina Sala lekcyjna

Wejście do szkoły

klas
Ewa
Sadkowska
1eH - 22
uczniów

8:00

sala 03 – uczniowie

7:45 - wejście główne - (uczniowie

z numerami w dzienniku 1-11

oczekują na wejście ustawiają się

sala

04

-

uczniowie

z wzdłuż budynku szkoły)

numerami w dzienniku 12-22
1bgR
–
32
uczniów

Małgorzata
Wdowin
8:00

sala 01 – uczniowie

7:50 - wejście główne - (uczniowie

z numerami w dzienniku 1-16

oczekują na wejście ustawiają się

sala

02

-

uczniowie

z wzdłuż budynku szkoły)

numerami w dzienniku 17-32
Bartłomiej
Kowalczyk
1cgE
33
uczniów

dolna sala gimnastyczna

8:00 - wejście bezpośrednio na
salę od strony biblioteki (uczniowie
oczekujący na wejście ustawiają

8:00

się

na

chodniku

wzdłuż

sali

gimnastycznej i biblioteki)
Beata Pindral
1dgH
–
34
uczniów

górna sala gimnastyczna

7:50 - wejście bezpośrednio na
salę od strony boiska (uczniowie

8:00

oczekujący na wejście ustawiając
się na boisku szkolnym)

2 TR - 25
uczniów

Anna Mostek
8:00

sala 05 – uczniowie

7:45 - wejście bezpośrednio na

z numerami w dzienniku 1-13

salę od strony biblioteki (uczniowie

sala 06 – uczniowie

oczekujący na wejście ustawiają

z numerami w dzienniku 14- się

Izabela
Fijałkowska
2 bTE –
23
uczniów

8:00

chodniku

wzdłuż

sali

25

gimnastycznej i biblioteki)

sala 16 – uczniowie

7:55 - wejście bezpośrednio na

z numerami w dzienniku 1-12

salę od strony biblioteki (uczniowie

sala 17 – uczniowie

oczekujący na wejście ustawiają

z numerami w dzienniku 13- się

Joanna Nathali

na

na

chodniku

wzdłuż

sali

23

gimnastycznej i biblioteki)

dolna sala gimnastyczna

10:00 - wejście bezpośrednio na
salę od strony biblioteki (uczniowie

2 TRH –
32
uczniów

oczekujący na wejście ustawiają

10:00

się

na

chodniku

wzdłuż

sali

gimnastycznej i biblioteki)
Małgorzata
Antczak3 aTR – Domańska
30
uczniów

11:30 - wejście bezpośrednio na

dolna sala gimnastyczna

salę od strony biblioteki (uczniowie
oczekujący na wejście ustawiają

11:30

się

na

chodniku

wzdłuż

sali

gimnastycznej i biblioteki)
Iwona Łapot

12:45 - wejście bezpośrednio na

górna sala gimnastyczna

salę od strony boiska (uczniowie

1aR - 32
uczniów

13:00

oczekujący na wejście ustawiając
się na boisku szkolnym)

Maja Witecka

12:45 - wejście bezpośrednio na

dolna sala gimnastyczna

salę od strony biblioteki (uczniowie
1bR – 33
uczniów

oczekujący na wejście ustawiają

13:00

się

na

chodniku

wzdłuż

sali

gimnastycznej i biblioteki)
Marta Janusz
1cE – 32
uczniów

13:00

Sylwia Nowek
1dE - 24
uczniów

13:00

sala 01 – uczniowie

13:00

z numerami w dzienniku 1-16

(uczniowie oczekują na wejście

sala

02

-

uczniowie

-

z ustawiają

wejście
się

główne

wzdłuż

-

budynku

numerami w dzienniku 17-32

szkoły)

sala 05 – uczniowie

13:00 - wejście bezpośrednio na

z numerami w dzienniku 1-13

salę od strony biblioteki (uczniowie

sala

06

-

uczniowie

z oczekujący na wejście ustawiają

numerami w dzienniku 14-24

się

na

chodniku

wzdłuż

sali

gimnastycznej i biblioteki)
Justyna Król
3 bTR – 7
uczniów

sala 03
13:15

13:15

-

wejście

główne

-

(uczniowie oczekują na wejście
ustawiają

się

wzdłuż

budynku

szkoły)
Agata Nawara

sala 04

13:15

-

wejście

główne

-

(uczniowie oczekują na wejście

3 TE – 5
uczniów

13:15

ustawiają

się

wzdłuż

budynku

szkoły)
2 aTE – 1 Joanna
13:15
uczennica Michalska
Marta SzanserSendybył
3 EH (16
uczniów
TH + 4
TE) – 20
uczniów

13: 15 – wejście główne

sala 25

sala 26 – technik handlowiec 14:00

-

wejście

główne

-

z numerami w dzienniku

(uczniowie oczekują na wejście

1-12

ustawiają

się

wzdłuż

budynku

sala 27 – technik handlowiec szkoły)
14:00

z numerami w dzienniku 1316,

technik

uczniowie,

ekonomistaktórzy

maja

zaliczone praktyki zawodowe
1agR –
33
uczniów

Monika
Łuszczek

dolna sala gimnastyczna

14: 15 - wejście bezpośrednio na
salę od strony boiska (uczniowie

14:15

oczekujący na wejście ustawiając
się na boisku szkolnym)

