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Wewnątrzszkolna instrukcja bezpieczeństwa podczas  

prac Komisji Rekrutacyjnej 

IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 
 

Miejsce pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Komisja Rekrutacyjna podczas procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 pracuje 

w formie zdalnejoraz stacjonarnej – w budynku szkoły.Członkowie Komisji Rekrutacyjnej 

wykonują swoje zadania w wyznaczonych salach: bibliotece szkolnej oraz sali 

komputerowej. 

1. 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, z 

zastrzeżeniem opisanej sytuacji: 

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki 

danej szczepionki), może przyjść do pracy, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w 

izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

2. Po wejściu do szkoły członek Komisji jest zobowiązany do dezynfekcji rąk zgodnie 

z wytycznymi. 

3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie przebywają w innych pomieszczeniach szkoły, 

chyba że jest to uzasadnione wyraźną potrzebą, np. toaleta, pokój nauczycielski.  

Zasady bezpiecznej pracy 

4. Podczas prac Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 

pomiędzy osobami, z zastrzeżeniem, że w przypadku skrócenia tego dystansu między 

osobami członkowie komisji muszą mieć zasłonięte usta i nos przy użyciu maseczki. 

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

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

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

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

9. Członkowie komisji podczas pracy korzystają z własnych przyborów (np. długopisów), nie 

można ich pożyczać.  

10. 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.  

11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie szkoły obowiązuje procedura 

wprowadzona  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 12/2020  z dnia  1 września 2020 r. 
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Praca przy wnioskach/dokumentach kandydatów 

12. Wnioski/dokumenty kandydatów w formie elektronicznej są przyjmowane na skrzynkę 

rekrutacja@lo4.radom.pl. 

13. Wnioski/dokumenty kandydatów w formie papierowej są przyjmowane w budynku szkoły 

– kandydaci/ rodzice kandydatów umieszczają swoje wnioski/dokumentyw zaklejonej 

kopercie w zabezpieczonej skrzynce „Rekrutacja”, znajdującej się przy wejściu do szkoły. 

14. Wnioski/dokumentyprzyjmowane w formie papierowej podlegają 24-godzinnej 

kwarantannie, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu danego etapukoniecznym jestopróżnienie 

skrzynki bez kwarantanny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – pkt. 15 oraz pkt. 16. 

15. 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. Po przeniesieniu dokumentów do miejsca pracy 

komisji, członkowie muszą zdezynfekować zaklejone koperty oraz ręce. 

16. W przypadku dokumentów dostarczonych w ostatnim dniu etapu, 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. Po zakończeniu pracy z 

tymi dokumentami, członek komisjimusi zdezynfekować ręce. 

17. Po zakończeniu pracy w danym miejscu należy dezynfekować powierzchnie dotykowe, 

które były wykorzystywane (np. biurko, włączniki świateł, klawiaturę, mysz). 

 

Kontakt z kandydatami/rodzicami kandydatów 

18. Formą kontaktu pomiędzy członkami komisji a kandydatami/rodzicami kandydatów jest 

korespondencja elektroniczna poprzez skrzynkę rekrutacja@lo4.radom.pl lub telefoniczna, 

tel. 48 385 19 18 lub 504 252 804. 

19. 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”.  
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Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych  

z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego 

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, 

z zastrzeżeniem opisanej sytuacji: 

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki 

danej szczepionki), może przyjść na sprawdzian, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w 

izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

2. 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. 

3. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

4. Na sprawdzianie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której odbywa się sprawdzian, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką. 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 

sal, w których odbywa się sprawdzian po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas 

wpuszczania uczniów do sali członek komisji może poprosić zdającego o chwilowe 

odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas 

zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu 

miejsca w sali (w trakcie sprawdzianu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 

kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel,  

 wychodzi do toalety, 

 kończy pisać sprawdzian i wychodzi z sali. 

8. 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. 

9. Zdający potwierdzają swoją obecność na sprawdzianie, podpisując się na liście, korzystając 

z własnego długopisu. 

10. Po zakończonym sprawdzianie zdający opuszczają szkołę z zastosowaniem odpowiedniego 

dystansu.  

 

 


