
 

Zasady organizacji sprawdzianu predyspozycji językowych dla 

kandydatów do klasy dwujęzycznej w PSP nr 34 

 

 

1. Sprawdzian odbędzie się 5 czerwca 2020 roku na terenie szkoły. Uczniowie 

zaczną pisać sprawdzian o różnych godzinach w celu uniknięcia nadmiernego 

gromadzenia się podczas przybywania do szkoły. Pierwsza i druga grupa zaczną 

pisać o godz. 9.30, trzecia i czwarta o godz. 10.00. Czas trwania sprawdzianu: 

45 minut. 

2. Na sprawdzianie mogą pojawić się wyłącznie uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej.  

3. Do sprawdzianu podejdzie 42 uczniów. Uczniowie będą podzieleni na cztery 

grupy i będą pisali sprawdzian w czterech salach z zachowaniem odległości 

pomiędzy ławkami.  

 

Grupa 1 – sala nr 101 

Grupa 2 – sala nr 103 

Grupa 3 – sala nr 104 

Grupa 4 – sala nr 110 

 

4. Rodzice uczniów przystępujących do sprawdzianu wypełniają oświadczenie 

(zgodę na udział w sprawdzianie i potwierdzenie stanu zdrowia) i przesyłają je 

na podany niżej adres mailowy do dnia 4 czerwca do godz.12.   

(adres email: i.wilk@psp34.radom.pl) 

5. Uczniowie i nauczyciele nadzorujący sprawdzian przestrzegają zasad: 4 m2 

powierzchni na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 

odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas pisania sprawdzianu.  

8. Sale będą wietrzone i dezynfekowane powierzchnie używane przez 

uczestników (stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki itp.)  

9. Uczniowie otrzymają z wyprzedzeniem informację, w której grupie piszą 

sprawdzian.  

10. Na sprawdzian uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu społecznego. 

Mają obowiązkowo zasłonięte usta i nos. Maseczki można zdjąć po rozpoczęciu 



sprawdzianu. Należy je umieścić w pojemniku lub w przeznaczonej do tego celu 

torebce foliowej.  

11. Uczestnicy sprawdzianu wchodzą na zajęcia przez szatnię, dezynfekują ręce, 

i przechodzą do wyznaczonych boksów (zmiana obuwia). Będzie wyznaczona 

odpowiednia liczba boksów dla zachowania zasady, że ubrania nie stykają się ze 

sobą.  

 

12. Uczestnicy muszą posiadać własne przybory do pisania, nie ma możliwości 

pożyczania ich od innych osób. 

 

13. Rodzice ani inne osoby postronne nie mogą wejść na teren szkoły. 

 

14. Kandydaci, którzy z wyjątkowych, uzasadnionych powodów nie przystąpią 

do sprawdzianu 5 czerwca, będą mieli możliwość przystąpić do niego w 

terminie dodatkowym, 19 czerwca o godz.10.00. 

 


