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Załącznik  
do zarządzenia nr 13/ 2020 

Dyrektora ZSO 2 w Kwidzynie  
z 15.06.2020 

 

Procedury bezpieczeństwa podczas prac Komisji Rekrutacyjnej  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 

I. Miejsce pracy Komisji Rekrutacyjnej. 

1. Komisja  Rekrutacyjna  podczas  procesu  rekrutacji  na  rok  szkolny  2020/2021  pracuje    
w formie zdalnej oraz stacjonarnej – w budynku szkoły. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej 
wykonują swoje zadania w sali pedagoga. 

2. Egzamin sprawnościowy odbywa się na obiektach sportowych KCSiR ul. Sportowa 6. 

3. Do pracy Komisji Rekrutacyjnej w budynku szkoły mogą zgłosić się jedynie zdrowi 
członkowie,  bez  objawów  choroby  zakaźnej,  nie  przebywający  na  kwarantannie  lub    
w izolacji i którzy nie mieszkają z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Po  wejściu  do  szkoły  członek  Komisji  jest  zobowiązany  do  dezynfekcji  rąk  zgodnie  
 z wytycznymi, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do 
dezynfekcji – do natychmiastowego umycia rąk. 

5. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie przebywają w innych pomieszczeniach szkoły, chyba 
że jest to uzasadnione wyraźną potrzebą, np. toaleta, pokój nauczycielski. 

II.  Zasady bezpiecznej pracy. 

1. Podczas prac Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 
pomiędzy osobami (określonego przez GIS, na dzień 27.05.2020 r.: 2m), z zastrzeżeniem,  
że w przypadku skrócenia tego dystansu między osobami członkowie komisji muszą mieć 
zasłonięte usta i nos, np. przy użyciu maseczki, ewentualnie przyłbicy w uzasadnionych 
przypadkach zdrowotnych. 

2. Maseczka może zostać zdjęta, gdy członek komisji znajduje się w bezpiecznej odległości od 
pozostałych członków komisji, tj. 2m. 

3. W czasie prac komisji należy dbać o wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę. 

4. Podczas pracy należy często i dokładnie myć i dezynfekować ręce zgodnie z zaleceniami. 

5. Podczas kaszlu/kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

6. Nie należy dotykać rękoma okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa czy oczu. 

7. Członkowie komisji podczas pracy korzystają z własnych przyborów (np. długopisów),  
nie można ich pożyczać. 

8. W przypadku chęci skorzystania z materiałów wspólnych dla wszystkich członków komisji 
(np. segregatory z wnioskami lub podstawą prawną) należy uprzednio zdezynfekować ręce 
zgodnie z wytycznymi. 

9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie szkoły obowiązuje 
procedura wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 10/2020 z dnia 20 maja 2020.  
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III. Praca przy wnioskach/dokumentach kandydatów.  

1. Wnioski/dokumenty kandydatów w formie elektronicznej przez platformę naboru 
https://nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstawowa. 

2. Wnioski/dokumenty kandydatów w formie papierowej są przyjmowane w budynku szkoły 
– kandydaci/ rodzice kandydatów umieszczają swoje wnioski/dokumenty w oznaczonym 
miejscu przez komisję przy wejściu do szkoły w skrzynce oznaczonej REKRUTACJA . 

3. Wnioski/dokumenty przyjmowane w formie papierowej podlegają 24-godzinnej 
kwarantannie, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu danego etapu koniecznym jest 
opróżnienie skrzynki bez kwarantanny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – pkt. 17 oraz 
pkt. 18. 

4. Opróżniając skrzynkę z dokumentów członek komisji zobowiązany jest do zachowania 
szczególnej ostrożności, w tym do użycia środków ochrony: koniecznie rękawiczek 
ochronnych na obu dłoniach, maseczki, ewentualnie przyłbicy. Po przeniesieniu 
dokumentów do miejsca pracy komisji, członkowie muszą zdezynfekować zaklejone 
koperty oraz ręce. 

5. W przypadku dokumentów dostarczonych w ostatnim dniu etapu, o których mowa w pkt 
18, członek komisji, dokonujący weryfikacji oraz sprawdzenia kompletności dokumentów, 
zobowiązany jest do dokonywania tych czynności z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
w tym do użycia środków ochrony: koniecznie rękawiczek ochronnych, maseczki, 
ewentualnie przyłbicy. Po zakończeniu pracy z tymi dokumentami, członek komisji musi 
zdezynfekować ręce. 

6. Po zakończeniu pracy w danym miejscu należy dezynfekować powierzchnie dotykowe, 
które były wykorzystywane (np. biurko, włączniki świateł, klawiaturę, mysz). 

 
 

IV. Kontakt z kandydatami/rodzicami kandydatów.  

1. Formą kontaktu pomiędzy członkami komisji a kandydatami/ rodzicami kandydatów jest 
korespondencja elektroniczna poprzez mail: rekrutacja@2lo-kwidzyn.pl lub telefoniczna 
tel. 55 6451919 

2. Członkowie komisji nie przyjmują wniosków/ dokumentów w wersji papierowej 
bezpośrednio  od  kandydatów/  rodziców  kandydatów,  wszystkie  dokumenty  składane   
w procesie rekrutacji są umieszczane przez kandydatów/rodziców w skrzynce „Rekrutacja”. 

V. Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej. 

1. Na sprawdzian może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Kandydat  nie   może   przyjść   na   sprawdzian,   jeżeli   przebywa   w   domu   z   osobą   na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną  
lub izolacją w warunkach domowych, albo w ciągu 14 dni miał kontakt z osobą, u której 
potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem oraz występują u niego: 
gorączka, kaszel, uczucie duszności i inne niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną. 

3. Kandydat przed przystąpieniem do sprawdzianu informuje przewodniczącego komisji 
przeprowadzającej sprawdzian, że choruje na alergię albo inne schorzenie, którego 
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 

4. Czekając na podejście do egzaminu sprawnościowego, w miejscu  sprawdzian, zdający 
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zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2m) oraz mają zakryte usta i nos. 
5. Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie sprawdzianu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku oraz mogą posiadać rękawiczki. 
6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę. 
7. Zdający potwierdzają swoją obecność na sprawdzianie, podpisując się na liście, korzystając 

z własnego długopisu. 
8. Po zakończonym sprawdzianie zdający opuszczają miejsce sprawdzianu z zastosowaniem 

odpowiedniego dystansu. 
 

VI.  ZASADY BHP PODCZAS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. 
1. Dziecko, które przyszło na test  sprawności fizycznej oceniający predyspozycje dziecka i 

kwalifikujący do klasy bezpieczeństwo- publiczne oraz sportowej o specjalności piłka ręczna 
na rok 2020/2021. 

2. Kandydat , który stawił się na test sprawności fizycznej musi być zdrowy. Przed rozpoczęciem 
testu w przypadku podejrzenia  choroby może  zostać dokonany pomiar temperatury. W 
przypadku objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp. ), 
przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyklucza kandydata z testu. Kandydat będzie mógł 
przystąpić do testu w terminie dodatkowym. 

3. Przed przystąpieniem do testu i w trakcie jego trwania kandydat i rodzic/opiekun prawny 
muszą stosować się do nakazów GIS obowiązujących w trakcie trwania pandemii Covid-19. 

a. Każdy kandydat musi mieć maseczkę lub inne akcesoria zakrywające nos i usta oraz 
rękawiczki ochronne. 

b. Trenerzy przeprowadzający będą ubrani w maseczki i rękawiczki ochronne.  
c. Przed wejściem na boisko przeprowadzana jest dezynfekcja rąk. 
d. Podczas przeprowadzania testów dzieci będą oddalone od siebie o odległość 

minimum 2 m. 
e. W trakcie wykonywania prób sprawnościowych  kandydat może być bez maseczki 

 


