
Harmonogram Egzaminów  Sędziów ŚZPN

Nowiny dnia 27.08.2021r.

LP HARMONOGRAM

 IV LIGA (15/18, 6,0) 12 OKRĄŻEŃ
1  GODZ  16.30  –  PRZYJAZD  I  WERYFIKACJA  UCZESTNIKÓW  (POBRANIE  NR

STARTOWYCH)
              17.00 – EGZAMIN PISEMNY
              17.45 – ROZGRZEWKA
              18.00 – BIEG KRÓTKI 
              18.15 – BIEG INTERWAŁOWY 

V LIGA (15/20, 6,2) 12 OKRĄŻEŃ
2  GODZ  16.30  –  PRZYJAZD  I  WERYFIKACJA  UCZESTNIKÓW   (POBRANIE  NR

STARTOWYCH)
17.00 – EGZAMIN PISEMNY

               18.15 – ROZGRZEWKA
               18.30 – BIEG KRÓTKI
               18.45 – BIEG INTERWAŁOWY

DDZ ,POZOSTALI (17/22, 7,0) 10 OKRĄŻEŃ
3  GODZ  16.30  –  PRZYJAZD  I  WERYFIKACJA  UCZESTNIKÓW  (POBRANIE  NR

STARTOWYCH)
               17.00 – EGZAMIN PISEMNY
               18.30 – ROZGRZEWKA
               18.50 – BIEG KRÓTKI
               19.15 – BIEG INTERWAŁOWY

A,B KLASA (17/22, 6,4) 12 OKRĄŻEŃ
4  GODZ 16.30– PRZYJAZD I WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW (POBRANIE NR STARTOWYCH)

               17.00 – EGZAMIN PISEMNY
               18.30 – ROZGRZEWKA
               18.50 – BIEG KRÓTKI
               19.15 – BIEG INTERWAŁOWY

Informacje dodatkowe:

 Egzamin  będzie  przeprowadzony  według  najnowszych  wytycznych  z  zachowaniem
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego COVID 19

 Zdający  oraz  inne  osoby  biorące  udział  w  organizowaniu  i  przeprowadzaniu
egzaminów:

 Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa:  zdający  (sędzia),
obserwator  ŚZPN,  czynny  sędzia  szczebla  centralnego  inny  pracownik,  bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 



 Zdający  (sędzia),  obserwator  ŚZPN  oraz  każda  inna  osoba  uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu  nie może przyjść na egzamin, jeżeli  przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo
sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 Podczas egzaminu mogą przebywać wyłącznie: 
1) zdający (sędzia) 
2)  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzanie  egzaminu,  tj.  członkowie
zespołów  nadzorujących,  obserwatorzy,  którym  przyznano  dostosowanie
warunków  lub  formy  przeprowadzania  egzaminu,  osoby  wyznaczone  do
przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane
w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), 
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp. 
4)  pracownicy  odpowiednich  służb,  np.  medycznych,  jeżeli  wystąpi  taka
konieczność.

 Środki bezpieczeństwa osobistego:
 Czekając  na  wejście  do  szkoły  lub  sali  egzaminacyjnej,  zdający  zachowują

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
 Na  teren  szkoły/miejsca  egzaminu  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/miejsca  egzaminu,  z  wyjątkiem  sal  egzaminacyjnych  po  zajęciu  miejsc
przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska. 

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.  Po zajęciu miejsca w sali  egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
1)  podchodzi  do  niego  członek  komisji  egzaminacyjnej,  aby  odpowiedzieć  na
zadane przez niego pytanie 
2) wychodzi do toalety 
3) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas
poruszania  się  po  sali  egzaminacyjnej  powinni  mieć  zakryte  usta  i  nos.  Mogą
odsłonić  twarz,  kiedy  obserwują  przebieg  egzaminu,  siedząc  albo  stojąc,  przy
zachowaniu niezbędnego odstępu.

 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to
za  właściwe –  mieć  zakryte  usta  i  nos  w trakcie  egzaminu,  nawet  po zajęciu
miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub
kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków
zespołu  nadzorującego  i  innych  osób  zaangażowanych  w  przeprowadzanie
egzaminu w danej sali).

 Zdający,  którzy  ze  względów  zdrowotnych  nie  mogą  zakrywać  ust  i  nosa
maseczką,  mogą  nosić  przyłbicę  albo,  jeżeli  nie  mogą  również  korzystać
z  przyłbicy,  przystąpić  do  egzaminu  w odrębnej  sali  egzaminacyjnej.  W takiej



sytuacji  minimalny  odstęp,  jaki  musi  zostać  zachowany  pomiędzy  samymi
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Komisja szkoleniowa/przydzielenie obowiązków:

1. Marek Śliwa
2. Szymon Ubożak
3. Tomasz Kondrak
4. Mariusz Trofimiec
5. Andrzej Śliwa
6. Tomasz Domaradzki
7. Rafał Rzeszutek
8. Maciej Mądzik
9. Andrzej Ubożak

o Przyjazd komisji szkoleniowej godz. 16:15 (Budynek ZSP Nowiny, ul. Gimnazialna1)
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 Tomasz Domaradzki
 Rafał Rzeszutek
 Maciej Mądzik

Przewodniczący KS ŚZPN                                                                 Komisja Szkoleniowa

Tomasz Domaradzki                                                                         KS ŚZPN


