
Proszę o przybycie 15 minut przed konkursem 
 

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego 
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 

[na podstawie procedury i zaleceń Pomorskiego Kuratora Oświaty  
https://www.kuratorium.gda.pl/procedura-i-zalecenia-sanitarne-obowiazujace-podczas-stopnia-rejonowego-i-wojewodzkiego-konkursow-przedmiotowych-

organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-20202021/]  

 
1. Na stopień rejonowy konkursu może się zgłosić uczeń dopuszczony do tego etapu                                                 

[https://zsp2.edu.gdansk.pl/pl/art/wojewodzki-konkurs-geograficzny.29144.html], zdrowy, bez objawów chorobowych. 
2. Zdający , nauczyciel oraz inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu nie może przyjść na 

konkurs, jeżeli przebywa w domu z osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo 
sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

3. Rodzic/prawny opiekun/nauczyciel nie może wejść z uczestnikiem konkursu na teren szkoły,                            
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Konkurs odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. 
5. Uczestnicy konkursu nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. książek, maskotek. 
6. Rozwiązania zadań konkursowych powinny być przeprowadzone i zapisane wyłącznie na arkuszach 

przygotowanych i dostarczonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 
7. Podczas konkursu uczestnik może mieć na stoliku przybory do pisania (zgodne z regulaminem konkursu) 

oraz wodę i kanapkę/batonik (jeśli przyniesie je ze sobą). 
Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych osób. Wszystkie inne przedmioty, w tym wyłączony 
telefon komórkowy, powinny być zamknięte w plecaku/torbie ustawionym obok stolika. 

8. Po wejściu do szkoły uczestnik konkursu okazuje dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe, 
np. ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem. 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub 
wielorazowa, przyłbica – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 
zakrywać ust i nosa maseczką) 

10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek 
Rejonowej Komisji Konkursowej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego RKK może poprosić 
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości [konieczne jest 
wówczas zachowanie co najmniej 1,5 – metrowego odstępu]. 

11. Uczestnicy konkursu są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu 
miejsca w sali (w trakcie konkursu) uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 
2) wychodzi do toalety 
3) kończy prace z arkuszem konkursowym i wychodzi z sali.  

 
 

https://www.kuratorium.gda.pl/procedura-i-zalecenia-sanitarne-obowiazujace-podczas-stopnia-rejonowego-i-wojewodzkiego-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-20202021/
https://www.kuratorium.gda.pl/procedura-i-zalecenia-sanitarne-obowiazujace-podczas-stopnia-rejonowego-i-wojewodzkiego-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-20202021/
https://zsp2.edu.gdansk.pl/pl/art/wojewodzki-konkurs-geograficzny.29144.html

