
Procedura wydawania świadectw, dyplomów i nagród  

w roku szkolnego 2019/2020

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Piotrkowie Trybunalskim 

1. Wydawanie świadectw, dyplomów i nagród dla wszystkich uczniów odbywa się 

zgodnie z załączonym harmonogramem w dniach 26 czerwca 2020 r. (piątek), 

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) i 30 czerwca 2020 r. (wtorek).

2. Po odbiór świadectwa (dyplomu, nagrody) może zgłosić się wyłącznie osoba 

zdrowa  (uczeń,  rodzic,  opiekun  prawny,  nauczyciel),  bez  objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Jeżeli  uczeń,  rodzic,  opiekun 

prawny, nauczyciel  przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w  warunkach  domowych  albo  sam  jest  objęty  kwarantanną  lub  izolacją 

w warunkach domowych nie może odebrać dokumentów.

3. Po odbiór świadectw, dyplomów, nagród zgłasza się uczeń, rodzic lub prawny 

opiekun. Uczeń może przyjść z jednym rodzicem/opiekunem.

4. Uczniowie, rodzice, prawni opiekunowie nie wchodzą na teren Ośrodka. 

5. Wydawanie  świadectw  odbywa  się  indywidualnie  w  tzw.  strefie  dostępnej 

dla  rodziców  –  w  wyznaczonym  punkcie  przy  portierni,  z  zachowaniem 

dystansu społecznego. 

6. Uczniowie,  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  po  wejściu  do  przedsionka 

Ośrodka (tzw. strefy oczekiwania) dezynfekują dłonie, z zasłoniętymi ustami 

i nosem oczekują na wejście do sfery dostępnej dla rodziców. W tzw. strefie 

oczekiwania  wyznaczono  co  2  m  żółto-czarną  taśmą  miejsca  oczekiwania 

dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych.

7. Uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie wchodzą do tzw. strefy dostępnej 

dla  rodziców  wyłącznie  po  zdezynfekowaniu  dłoni  (lub  w  jednorazowych 

rękawiczkach) oraz z zasłoniętymi ustami i nosem.

8. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga uczniów, rodziców 

(prawnych opiekunów) z dziećmi – czekają oni przed budynkiem na sygnał 

do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika placówki, z zachowaniem 

odstępu co najmniej 2 m od innego rodzica z dzieckiem. 

9. Świadectwa,  dyplomy,  nagrody  wręcza  wychowawca  klasy,  który  jest 

w rękawiczkach i ma zasłonięte usta i nos.
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10.Absolwent szkoły,  rodzic lub prawny opiekun potwierdza odbiór świadectwa 

w  księdze  absolwentów  jednorazowym  długopisem  zakupionym  przez 

placówkę, który zabiera ze sobą lub wyrzuca do kosza.

11. W trakcie  wydawania i  odbioru dokumentów obowiązuje  zakaz korzystania 

z telefonów.

12.Po  każdej  osobie  odbierającej  świadectwo  (dyplom,  nagrodę),  stolik 

oraz  klamki  itd,  podlegają  dezynfekcji,  za  którą  odpowiadają  portierzy, 

którzy w dniach 26, 29 i 30 czerwca 2020 r. pełnią dyżury.

13.Po odbiorze dokumentów uczeń, rodzic, prawny opiekun bez zbędnej zwłoki 

opuszcza  tzw.  sferę  dostępną  dla  rodziców  oraz  strefę  oczekiwania 

(przedsionek). 

14.Uczeń, rodzic lub opiekun prawny, który nie odebrał świadectwa w terminie 

wyznaczonym w harmonogramie, będzie mógł je odebrać w dniach 1 – 3 lipca 

2020  r.,  po  wcześniejszym  umówieniu  terminu  oraz  godziny  odbioru 

z  wychowawcą  klasy,  z  zachowaniem  zapisów  niniejszej  procedury. 

Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  poinformować  dyrektora  Ośrodka 

o  proponowanym  terminie  przekazania  świadectwa  i  uzyskać  zgodę 

na wejście na teren placówki. 
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