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Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Bardzo 
proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami. 

 
1) Uczestników zapraszamy minimum pół godziny przed rozpoczęciem się konkursu; proszę kierować 

się do wejścia głównego, gdzie znajdować będzie się stanowisko rejestracyjne.  
 
Wg wytycznych Kuratorium Gdańskiego: Rodzic/Prawny opiekun/Nauczyciel nie może wejść          
z uczestnikiem konkursu na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. 
w poruszaniu się. 

2) Po stanowisku rejestracyjnym należy okazać dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe, 
np. ważna legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem. 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie 
całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek Rejonowej Komisji Konkursowej może 
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

3) Przy stanowisku rejestracyjnym uczestnicy zostaną pokierowani do wyznaczonych sal (rozpiska 
poniżej). 
 

4) Uczestnicy konkursu nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. książek, 
maskotek. Podczas konkursu uczestnik może mieć na stoliku przybory do pisania oraz wodę i 
kanapkę/batonik (jeśli przyniesie je ze sobą). Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych 
osób. Wszystko inne, w tym wyłączony telefon komórkowy, powinno być zamknięte w 
plecaku/torbie ustawionym obok stolika. Okrycia wierzchnie uczniowie mają przy sobie na krześle. 

 

5) 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, 
kiedy: 
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
b) wychodzi do toalety 
c) kończy pracę z arkuszem konkursowym i wychodzi z sali. 

 



6) Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczestnicy konkursu zachowują odpowiedni odstęp (co 
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 

7) Czas trwania konkursu: 90 min. Jeśli uczestnik skończy test konkursowy wcześniej, może opuścić 
salę i szkołę. 
 

8) Do 2 marca 2021 na stronie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (II LO w Gdańsku) ukaże się lista 
osób, które uzyskały minimum 70% punktów możliwych w eliminacjach rejonowych i przeszły do 
kolejnego etapu. 

Na stopień rejonowy konkursu może się zgłosić wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz 
każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu nie może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa 
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 
lub izolacją w warunkach domowych. 

Szczegółowe procedury i zalecenia sanitarne: 

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/ 

ROZKŁAD SAL I UCZESTNIKÓW: 
SALA 3 (14osób) – parter 

1. Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni (1os.) 
2. Szkoła Podstawowa nr 42 w Gdyni (1 os.) 
3. Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdyni (6 os.) 
4. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni (3 os.) 
5. Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni (3 os.) 

 
SALA 5 (16 osób) – parter 

1. Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa (11 os.) 
2. NSP Lokomotywa, Sopot (5 os.) 

 
SALA 25 (9 osób) – III piętro 

1. Szkoła Podstawowa z OI nr 1 w Sopocie (1 os.) 
2. Szkoła Podstawowa z OI nr 7 w Sopocie (1 os.) 
3. Szkoła Podstawowa z OI nr 8 w Sopocie (5 os.) 
4. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Gdyni (2 os.) 

 
SALA 26 (10 osób) – III piętro 

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni (3 osoby) 
2. Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni (4 os.) 
3. Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni (1 os.) 
4. Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni (2 os.) 

 
SALA 27 (10 osób) – III piętro 

1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni (10 0s.) 
 

SALA 29 (9 osób) – III piętro 
1. Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni (9 os.) 



 


