
ORGANIZACJA KONKURSÓW KURATORYJNYCH  2020/2021 

ETAP SZKOLNY  

 

Nazwa konkursu Data/ godzina rozpoczęcia  
 i zakończenia konkursu         

Sala/e 

język polski 13.11.2020 
10:00-11:30 

5 i 10 

język niemiecki 
 

16.11.2020 
10:00-11:00 

 

5 

matematyka 17.11.2020 
9:00-10:00 

5 i 10 

historia 18.11.2020 
10:00-11:00 

 

5 

język angielski 19.11.2020 
10:00-11:00 

5, 10, 108, 110 

biologia 20.11.2020 
10:00-11:00 

5 i 10 

fizyka 
 

23.11.2020 
10:00-11:00 

5 

geografia 24.11.2020 
10:00-11:00 

5 

chemia 25.11.2020 
10:00-11:00 

5 i 10 

 

Zasady przebiegu konkursów 

1.  Do konkursu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 
2.  Przystępujący do konkursu oraz każda inna osoba uczestnicząca w jego przeprowadzaniu nie 

może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie  Oświadczenia rodzica/prawnego 

opiekuna zapewniającego o zdrowiu dziecka. Oświadczenie zostanie przesłane przez 

przewodniczących komisji konkursowych na konto mailowe ucznia. 

4. Wypełnione dokumenty mogą zostać przyniesione przez ucznia w dniu przeprowadzania 

konkursu lub  powinny być dostarczane do szkoły w wersji elektronicznej – pocztą mailową 

na adres szkoły spdywity@o2.pl  
5. Uczniowie przystępujący do konkursu nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 
6.  W czasie trwania konkursu każdy piszący korzysta wyłącznie z własnych przyborów 

piśmienniczych. 
7. Czekając na wejście do szkoły oraz do czasu zajęcia miejsca w sali, uczniowie muszą zachować 

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

mailto:spdywity@o2.pl


8. Po zajęciu miejsca w sali uczeń przystępujący do konkursu ma obowiązek ponownie zakryć 

usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie lub gdy kończy pracę z arkuszem konkursowym i wychodzi z sali. 

9. Uczniowie mogą mieć zakryte usta i nos także w trakcie pracy z arkuszem konkursowym.  

10. Wszelkie okrycia wierzchnie uczeń wnosi do sali, w której będzie pracować z arkuszem 

konkursowym, wieszając je na oparcie krzesła, na którym będzie siedział.  

11.  Jeśli uczeń przystępujący do konkursu choruje na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, o fakcie tym należy poinformować członków 

komisji konkursowej, aby nie interpretowali takich objawów w przypadku danego ucznia jako 

objawów COVID 19. 


