
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  
DOTYCZĄCA TRYBU I TERMINU WYDAWANIA ŚWIADECTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA  IM. I.J. PADEREWSKIEGO W SYCOWIE 
 

Działając na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek 
artystycznych (Dz.U. 2020 poz. 813). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) - § 2 ust. 1. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

4. Rozporządzenie 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 z 2020r. 
poz. 493), 

5. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 567),  

6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

7.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.), 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878), 

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(RODO). 

11. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół z dnia 4 maja 2020r. 

 
 

Cel procedury: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków w trakcie wydawania 

świadectw uczniom, absolwentom i ich rodzicom/opiekunom prawnym w Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Sycowie uwzględniając czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Zakres procedury: Określenie trybu i terminu wydawania świadectw uczniom, absolwentom 

i ich rodzicom/opiekunom prawnym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sycowie, 

uwzględniając czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-organizacji-roku-szkolnego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1603-14535.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_2_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-organizacji-roku-szkolnego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1603-14535.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_2_u_1_p_0_l_0_i_0


Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

1. Dyrekcja. 

2. Nauczyciele. 

3. Uczniowie i absolwenci oraz ich rodzice/opiekunowie. 

4. Pracownicy administracji i obsługi. 

 

1. Świadectwa wydawane będą w dniu 26 czerwca 2020 r. przez osobę wskazaną przez 

Dyrektora, w wejściu głównym na salę koncertową wg harmonogramu: 

- w godzinach od 11.00 do 12.00 klasa I c6 i I c4; 

- w godzinach od 12.00 do 13.00 oraz od 14 do 16.00 uczniowie klas II-V c6, II-III c4; 

- w godzinach od 13.00 do14.00 absolwenci czyli klasa VI c6. 

2. Uczeń, absolwent i ich rodzic/prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły 

wyłącznie z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z 1 dzieckiem. 

3. W celu odebrania świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, absolwent, 

rodzic/opiekun), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Uczeń, absolwent, rodzic/opiekun nie może przyjść po świadectwo, jeżeli przebywa 

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

5. Uczniowie, absolwenci, rodzice/opiekunowie, którzy przyjdą po odbiór świadectwa, 

zobowiązani są: 

1) wejść na teren szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos; 

2) ustawić się w miejscu wyznaczonym z zachowaniem co najmniej 1,5 m odstępu 

od innych osób; 

3) zdezynfekować ręce przed odbiorem świadectwa; 

4) założyć jednorazowe rękawiczki; 

5) sprawdzić dane na świadectwie; 

6) potwierdzić podpisem odbiór świadectwa. 

6. Odebranie świadectwa w innym terminie należy ustalić telefonicznie kontaktując się z 

sekretariatem szkoły tel. 62 785 20 98, 516 137 041. Sekretariat Szkoły czynny jest 

codziennie, w dni robocze, w godzinach od 9.00 -15.00. 

7. O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować uczniów, absolwentów 

rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

8. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 19.06.2020 roku. 

9. Procedura obowiązuje do odwołania. 

 

 

 


