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Informacja dla uczestników 

 

Procedura przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursów 
kuratoryjnych w Technikum Eonomicznym 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 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, ze zm.). 

 

1. Zgodnie z Ramowym Regulaminem Konkursów Przedmiotowych w Roku 
Szkolnym 2020/2021 uczestnik i jego opiekun zobowiązani są do 

dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w szkole, w której 

odbywa się konkurs. W przypadku niedostosowania się do ww. procedur - 

przewodniczący danej komisji konkursowej ma prawo nie dopuścić 

uczestnika do udziału w konkursie. Fakt ten odnotowuje się w protokole. 

2. W konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
3. Uczestnik, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom III etapu konkursów w czasie 

dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły 

odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

5. Na konkurs uczestnik  stawia się w szkole powiatowej na 20 minut przed 

rozpoczęciem  etapu wojewódzkiego. Budynek szkoły nie będzie wcześniej 

dostępny dla uczniów i opiekunów.  

6. Każdy uczestnik musi bezwzględnie przestrzegać obowiązujących na terenie 

szkoły przepisów i procedur sanitarnych. Na bieżąco zapoznawać się z 

pisemnymi instrukcjami postępowania umieszczonymi przy poszczególnych 

stanowiskach np. wejściu do szkoły, korytarzu, wejściu na salę konkursów, 

miejscu dla uczestnika itd. 

7. Podczas konkursu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 



1) uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie konkursu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi.  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż 
wyżej wymienione. 

8. Uczestnicy nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.  

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

10.  Czekając na wejście do szkoły albo sali konkursowej, uczestnicy zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami  

i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 
12. Przy wejściu do szkoły każdy z uczestników ma obowiązek okazać dowód 

tożsamości ze zdjęciem.  

13.  Po wejściu do budynku szkolnego wyznaczonym wejściem uczestnik 

dezynfekuje ręce, poddaje się pomiarowi temperatury i udaje się 

bezpośrednio do sali, w której odbywać się będzie konkurs.   

14. Przed wejściem do sal konkursowych rozstawione są wieszaki, na których 

uczestnicy mogą pozostawić odzież wierzchnią.   

15. Uczestnicy po wejściu do sali konkursowej zajmują wyznaczone miejsce. 

16. Po zajęciu miejsca w sali konkursowej (w trakcie konkursu) zdający ma 

obowiązek zakryć usta i nos szczególnie kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

2) kończy pracę z arkuszem konkursowym i wychodzi z sali. 

17. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, powinni nosić przyłbicę.  

18. Uczestników obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach nawet kilku 

osobowych zarówno na terenie szkoły jak i poza budynkiem. 

19. Po zakończeniu konkursu należy bezzwłocznie opuścić budynek szkoły. 

 


