Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
II etapu Olimpiady WiUHM
/na podstawie Regulaminu Olimpiady oraz wytycznych CKE, MEN, MZ, GIS/

Uczestnik zawodów przychodzi z dowodem osobistym lub innym dokumentem
tożsamości.
Udział w zawodach może brać wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik, opiekun, nauczyciel
lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Uczestnik, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
zawodów nie może przyjść na te zawody, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
Jeżeli uczestnik lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy
poinformować przewodniczącego komisji okręgowej/dyrektora szkoły, który informuje
opiekuna uczestnika oraz zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób.
Wszystkich uczestników, opiekunów oraz organizatorów obowiązują wszelkie zasady
bezpieczeństwa sanitarnego /wg Wytycznych epidemiologicznych CKE, MEN, MZ, GIS/
Uczestnicy nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek, itp.
Podczas zawodów każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
długopisów, piór itd. Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Szkoła organizująca zawody nie zapewnia poczęstunku, napojów, wody pitnej. Na
zawody można przynieść własną butelkę z wodą (mniej niż 1 l)
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby uczestniczące
mogą zjeść przyniesione przez siebie produkty.
Środki bezpieczeństwa osobistego
Uczestnicy wraz z opiekunami (jeden z danej szkoły) zgłaszają się w miejscu zawodów
okręgowych w godzinach 11.30 – 11.45. Wcześniejsze wejście do szkoły nie będzie
możliwe. W szczególnych przypadkach wcześniejszy przyjazd uzgodnić
z przewodniczącym komisji okręgowej/dyrektorem szkoły.
Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczestnicy zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte maseczką usta i nos.
Przy wejściu do szkoły oraz
do sali uczestnicy dezynfekują dłonie płynem
dezynfekcyjnym, który zapewnia szkoła.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
ochronną, nie przyłbicą!!!). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez uczestników. Podczas wpuszczania uczniów do
sali członek komisji okręgowej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy
w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
1,5-metrowego odstępu).
Uczestnicy są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali.
Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie zawodów) uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć
usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego członek komisji, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety, dopuszcza się tylko w szczególnych sytuacjach
3) kończy pracę z testem i wychodzi z sali.
Zarówno uczestnicy, jak i członkowie komisji mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć
zakryte usta i nos w trakcie zawodów, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy
obserwują przebieg eliminacji, siedząc albo stojąc (w przypadku członków komisji i innych
osób zaangażowanych w przeprowadzanie zawodów w danej sali).
Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zawodach. Sprawdzając swoje dane
i podpisując się w wykazie, korzystają z własnego długopisu.
Członek komisji losuje dla uczestnika nr stolika, nr zostaje zapisany na liście zdających.
Członek komisji przekazuje zdającym arkusze z testami oraz zbiera karty kodowe
(wypełniona i oderwana odcięta część arkusza/
Uczestnicy pracują samodzielnie z wydanym arkuszem /testem/, nie korzystają
z niedozwolonych pomocy i nie zakłócają przebiegu zawodów. Niesamodzielna praca,
korzystanie z niedozwolonych pomocy, zakłócanie zawodów grozi dyskwalifikacją
uczestnika.
Jeśli uczestnik wcześniej zakończy pracę z arkuszem, podnosi rękę, zgłasza gotowość
oddania arkusza, czeka na decyzję członka komisji/zespołu nadzorującego, który
pozwala uczestnikowi opuścić sale, nie zakłócając pracy pozostałym uczestnikom.
Po zakończeniu zawodów zamknięty i odwrócony arkusz uczestnika pozostaje na stoliku.
Członkowie komisji pozwalają pojedynczo wychodzić z sali. Na koniec członkowie komisji
zbierają arkusze i pakują do bezpiecznej koperty. Przy pakowaniu obserwatorami są
ostatni dwaj uczestnicy zawodów (zachowując dystans ok. 1,5 m).
Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą, zarówno przed
rozpoczęciem zawodów, jak i po ich zakończeniu.
Należy wypuszczać uczestników z sal po zakończeniu zawodów tak, by zachować
bezpieczny odstęp czasowy, upewniając się, że uczestnicy nie gromadzą się w szkole,
pod szkołą lub salą.
Uwagi:
1) Prosimy, żeby do szkoły nie przynosić niepotrzebnych przedmiotów, tylko dokument
tożsamości, przybory piśmiennicze, najlepiej długopis z czarnym wkładem, butelkę wody
(mniej niż litr), chusteczki higieniczne. W czasie zawodów nie wolno korzystać
z kalkulatorów, telefonów komórkowych i innych niedozwolonych pomocy.
2) Prosimy, żeby na zawody przychodzić o wyznaczonej godzinie, w maseczkach, po
wejściu do szkoły i/lub przed wejściem na sale należy dezynfekować ręce. Na terenie
szkoły należy zachować bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 metra). Maseczki można
zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali
5) Przyniesione przedmioty, których nie można wnieść na zawody należy zdeponować
w wyznaczonych pomieszczeniach lub miejscach i po zawodach je odebrać.
6) Odzież wierzchnią należy pozostawić w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
7) Po zakończeniu zawodów należy niezwłocznie opuścić
z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami.
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