ANEKS DO REGULAMINU
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka na 6”
dla klas VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Z uwagi na sytuację epidemiczną zmianie ulegają następujące punkty w regulaminie:
1)

1. Termin konkursu
Konkurs odbędzie się w sobotę 8 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w VI Liceum
Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, ul Staszica 4.

2)

4. Przebieg i organizacja
po punkcie 4. 13) dodaje się:
14) W czasie trwania konkursu w szkole mogą przebywać tylko uczestnicy konkursu, ich
opiekunowie (nauczyciel) oraz członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
15) Na konkurs może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, nauczyciel bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID-19.
16) Uczestnik konkursu, nauczyciel nie może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa w domu
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
17) Uczestnik konkursu:
- przybywa do szkoły punktualnie o wyznaczonym czasie,
- wchodzi do szkoły wyznaczonym wejściem,
- udaje się bezzwłocznie do wskazanej w harmonogramie sali.
19) Czekając na wejście do szkoły albo do sali, uczestnicy konkursu zachowują odpowiedni
odstęp między sobą (co najmniej 1,5 m), mają zakryte usta i nos.
20) Uczestnicy konkursu muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą przed
rozpoczęciem konkursu oraz po jego zakończeniu.
21) Uczestnik konkursu bezpośrednio po wejściu do szkoły, zobligowany jest do dezynfekcji rąk
płynem .
22) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jednolub wielorazową.
23) Podczas wpuszczania uczestników konkursu do sali członek zespołu nadzorującego może
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

24) Uczestnicy konkursu zajmują miejsca z zachowaniem odległości 1,5 m między nimi.
25) Na konkursie każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla.
Uczestnicy konkursu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników.
26) Po zajęciu miejsc Członek komisji konkursowej
- przypomina zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających,
- przypomina kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:
i. obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką,
ii. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
iii. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),
iv. zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po
konkursie;
3)

7. Ogłoszenie wyników:
Do dnia 31 maja 2021 r. organizator poinformuje o ostatecznej decyzji, co do terminu
ogłoszenia wyników konkursu (uwzględniając sytuację epidemiczną).

