
      

 

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im.Wojska 

Polskiego w Gniewkowie 

ul. Toruńska 40  

 

Ważne! 

     Uczniowie z poszczególnych klas przychodzą do szkoły na wręczenie 

świadectw i wyróżnień w podanych  godzinach . 

Uczniowie będą stali w wyznaczonych miejscach, zachowując bezpieczne 

odległości. 

   Jednocześnie, mając na względzie zalecenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Ministra Zdrowia oraz obostrzenia wprowadzone przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego, a także konieczność zachowania reżimu sanitarnego - uprzejmie 

proszę Państwa o to,  aby uczniowie oraz dorośli nie przynosili żadnych 

podziękowań (w tym: kwiatów, słodyczy itp.) dla wychowawców , nauczycieli,  

pozostałych pracowników szkoły, czy uczniów. 

    Dzieci lub opiekunowie  klas 8  przynoszą jedynie długopis, którym podpiszą 

odbiór świadectwa. 

    Dzieci przychodzą w maseczkach lub innych zabezpieczeniach twarzy oraz 

mogą mieć rękawiczki. 

Świadectwo(w sytuacjach losowych) można odebrać również osobiście w 

sekretariacie (w wakacje). 

Świadectwa będą wręczali wychowawcy klas. Świadectw wręczane będą  na 

korytarzu szkolnym. 

 

26 czerwca 2020 –piątek  

 

Klasa VIII a ,L2  8.00 

Klasa VIII b -9.00 



Klasa VIII c- 10.00 

Klasa VIII d -11.00 

Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – stary budynek szkoły, wychodzą 

z budynku wejściem w starym budynku przy sali nr 13 

 

 

 Wszyscy uczniowie    dojeżdżający z klas 8  i L2 – przyjazd do szkoły na godz. 8.00 

                                                                                    -powrót godz. 9.00 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  

 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 czerwca 2020 –piątek  

Klasa VII a 10.30 

Klasa VII b 11.00 

Klasa VII c 11.30  

Klasa VII d 12.00 

Klas VII e -12.30  

Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – nowy budynek szkoły –drzwi 

dębowe , wychodzą z budynku wejściem w nowym  budynku przy sali  gimnastycznej . 

 

 

 Wszyscy uczniowie    dojeżdżający z Klas 7 –przyjazd do szkoły na godz. 10.00 

                                                                             -powrót  godz. 11.00 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  

 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



26 czerwca 2020 –piątek  

Klasa VI a 12.30 

Klas VI b  12.30 

 Klasa VI c  13.00 

Klasa VI d 13.00 

Klasa VI e   13.30 

Klasa VI  f 13.30 

 Klasa VI g 14.00 

Klas VI h   14.00  

 

 Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – stary budynek szkoły, wychodzą 

z budynku wejściem w starym budynku przy sali nr 13 

 

 Wszyscy    uczniowie Klasy 6 –przyjazd do szkoły godz. 12.00 

                                                     -powrót godz. 13.00 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  

 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29  czerwca 2020 –poniedziałek 

Klasa Va – 8.00 

Klasa V b – 8.00 

Klasa V c -8.00 

Klasa V d – 8.00 

Klasa Ve – 9.00 



Klasa Vf    -9.00 

Klasa Vg   -9.00 

Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – stary budynek szkoły, wychodzą 

z budynku wejściem w starym budynku przy sali nr 13 

Wszyscy uczniowie  z Klas 5 – przyjazd do szkoły na godz. 8.00 

                                           -powrót godz. 9.00 

 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  

 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29  czerwca 2020 –poniedziałek 

 Klasa II a - 10.30 

Klasa II b – 10.30 

Klasa II c – 10.30 

Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – nowy budynek szkoły –drzwi 

dębowe , wychodzą z budynku wejściem w nowym  budynku przy sali  gimnastycznej . 

Klasa IV a -10.30  

Klasa IV b-.10.30  

29  czerwca 2020 –poniedziałek 

 

 

 Uczniowie dojeżdżający z  Klasy 4 i 2  –przyjazd do szkoły na godz. 10.00 

                                                                       -powrót  godz. 11.00 

 

 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  



 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

29  czerwca 2020 –poniedziałek 

 Klasa III a –11.00 

Klasa III b---11.00 

Klasa III c--- 11.30 

Klasa III d  --11.30  

Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – stary budynek szkoły, wychodzą 

z budynku wejściem w starym budynku przy sali nr 13 

 

 

 Wszyscy  uczniowie z klas  3  –przyjazd do szkoły godz. 11.00 

                                                      -powrót godz. 12.00 

 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  

 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klasa I a --- 13.00 

Klasa I b ---- 13.00 

Uczniowie wchodzą do szkoły  od strony boiska szkolnego – nowy budynek szkoły – drzwi 

dębowe , wychodzą z budynku wejściem w nowym  budynku przy sali  gimnastycznej . 

 

 Wszyscy uczniowei z  k las  1  i L1 przyjazd do szkoły godz. 12.00 

              -powrót godz. 13.00 

Liczba uczniów 16 



 

Harmonogram  zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany przez e –dziennik  

 

Uczniowie dojeżdżający korzystają przed rozdaniem świadectw jak i po w świetlicy szkolnej. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


