
Wytyczne epidemiczne dla uczniów i nauczycieli podczas wojewódzkiego etapu Olimpiady 

Solidarności 

 

1. Uczniowie i nauczyciele wchodzą do budynku w maseczkach lub przyłbicach i przy wejściu 

dezynfekują ręce.  

2. Uczniowie występujący w Olimpiadzie poza konkursem, nie przyjeżdżają w tym roku na 

egzamin. Dla nich zostanie przeprowadzony zostanie egzamin on-line przez Fundację - 

organizatora całości konkursu.  

3. Rejestracja odbywa się wg. godziny ustalonej przez Komisję. Prosimy aby uczniowie 

zachowywali w kolejce co najmniej 1 metrowe odstępy od siebie. 

4. Podczas rejestracji uczniowie podpisują się na liście obecności, długopisami przyniesionymi 

przez siebie.  

5. Komisja może poprosić ucznia o zsunięcie maski podczas rejestracji jeśli występuje wątpliwość 

co do tożsamości ucznia. Prosimy aby uczniowie nie podawali legitymacji do rąk komisji, a 

jedynie do wglądu na stosowną odległość.  

6. Komisja nie przyjmuje do depozytu rzeczy osobistych, w tym telefonów, kurtek, plecaków itd.  

Prosimy o ograniczenie przedmiotów przynoszonych na egzamin i zostawienie ich 

nauczycielom.  

7. Po dokonaniu rejestracji uczniowie od razu wchodzą do sali i zajmują swoje miejsce. Mogą 

mieć przy sobie butelkę wody. Jeśli w sali jest zachowana odległość 2 metrów pomiędzy 

uczniami, a pomieszczenie jest wietrzone, uczniowie mogą zdjąć maski na czas pisania 

egzaminu. Muszą je natomiast założyć w każdej sytuacji kontaktu z innym uczestnikiem lub 

członkiem Komisji. Jeśli w sali egzaminacyjnej nie ma możliwości zachowania odległości 2 

metrów, uczniowie piszą egzamin w maseczkach lub przyłbicach. 

8. W przypadku gdy któryś z uczniów nie może ze względów zdrowotnych pisać egzaminu w 

maseczce, powinien mieć ze sobą stosowne zaświadczenie od lekarza. 

9. Nauczyciele nie powinni wchodzić do budynku, w którym ma odbyć się egzamin. Jeżeli istnieje 

taka potrzeba, to po wejściu ucznia na salę, nauczyciel musi opuścić budynek i wyjść na 

zewnątrz. Jeśli z jakichś względów nie będzie możliwości opuszczenia budynku, prosimy o 

zachowanie odstępu pomiędzy sobą oraz założenie maseczek lub przyłbic podczas oczekiwania 

na uczniów. 

10. Po egzaminie, Komisja nie organizuje dla uczestników cateringu ani gali finałowej, na której 

są ogłaszane wyniki i wręczane nagrody. Po oddaniu arkusza egzaminacyjnego uczniowie 

opuszczają budynek, w którym jest przeprowadzany egzamin.  

11. Dogrywka zostanie przeprowadzona przez Organizatora (FCS) w formie online w następnym 

dniu po egzaminie. Uczniowie zostaną o tym poinformowani przez Organizatora.  

12. Dyplomy i przygotowane upominki dla wszystkich uczestników oraz nauczycieli wręczane będą 

podczas rejestracji lub w momencie oddawania pracy przez ucznia. Dyplom dla nauczyciela, 

Komisja wręcza uczniowi, z prośbą przekazania go.  

13. Po przeprowadzeniu egzaminu, Komisja sprawdza prace według klucza odpowiedzi, 

przesłanego przez Organizatora, tak samo jak w latach ubiegłych. Wyniki z poszczególnych 

województw zostaną opublikowane na stronie Olimpiady.  

14. Istnieje możliwość, że w niektórych województwach, ze względu na znalezienie się w 

czerwonej strefie, egzamin zostanie przeprowadzony on-line. Wówczas, jako Organizator, 

przejmiemy wszystkie sprawy związane z jego przeprowadzeniem egzaminu w danym 

województwie. Liczymy na to, że Ministerstwo Zdrowia będzie, jak dotychczas, w czwartek lub 

http://www.olimpiadasolidarnosci.pl/


piątek rano przekazywało informację o czerwonych i żółtych strefach wtedy będziemy mieć 

informację o takiej sytuacji w piątek 11 września. 

15. Mamy świadomość, że sytuacja jest dynamiczna, że mogą się zmienić dotychczasowe 

obostrzenia. Będziemy przyglądać się na bieżąco sytuacji i postaramy się reagować jak 

najszybciej.  

 

Wiktor Nowak 

Tel. 798066993 (prośba o ewentualny kontakt w dniach poniedziałek-wtorek i czwartek-piątek w godz. 

9-15) 

E-mail: w.nowak@fcs.org.pl lub kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl  
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