
Procedury w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

- Egzamin Ósmoklasisty– 16-18.06.2020 

 Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi 

1)   Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2)  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
59 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 
ze zm.),

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

6) Wytyczne CKE MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 
egzaminów z dnia 2020-05-15

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 952).

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.u.2020 poz. 781)

9) Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu 
maturalnego w 2020 roku.

10) Aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.



11) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
obowiązująca w roku szkolnym, aktualizacja z 20 maja 2020 r.

I Postanowienia ogólne

    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), 
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

    2.  Zdający, nauczyciel 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

    3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

    4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

        a) zdający, 

        b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 
nadzorujących, obserwatorzy,

        c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

        d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

    5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w 
tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

    6. W dniach egzaminu nie będą odbywać się zajęcia dla innych uczniów.

    7. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek.

    8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

    9. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. W przypadku potrzeby 
skorzystania z przyborów dodatkowych znajdujących się w sali, korzystający przyborów nie 
zwracają, są to przybory jednorazowe.

10. Cudzoziemcy, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość 
korzystania ze słownika dwujęzycznego, mogą przynieść własne słowniki, które przed 



egzaminem zostaną sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego, będącego w 
rękawiczkach.

    10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

    11. Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

    12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków 
zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z 
uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w 
dniu egzaminu.

II Środki bezpieczeństwa osobistego

    1. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem, dezynfekują ręce przy 
wejściupłynem o zawartości alkoholu min. 60%, a potem  kierują się wprost do sali, w której 
będzie egzamin. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Przy drzwiach wejściowych do sali egzaminacyjnej 
członek ZN identyfikuje zdającego i wpuszcza go do sali. Zdający siada przy stoliku, którego 
numer wylosował.

    2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej. 

    3. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 
ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

    4.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 
obserwatorzy, 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.

    5. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą 
maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia 
oddychania.

    6.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 
mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą 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.



III Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze 
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

 1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu  
w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz 
postępuje zgodnie z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej

IV Członkowie komisji nadzorujących

    1.  Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się  z zachowaniem co najmniej 
1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego    
( w trakcie czynności organizacyjnych: rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie 
do zdającego w chwili, gdy prosi o wyjaśnienie),  członkowie zespołu nadzorującego są 
zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. 

    2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez 
osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

    3. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 
poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy 
zdających w pozycji stojącej.

    4. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących 
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi ,

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 
egzaminacyjnym ,

c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką, 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 
egzaminie,

e) opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 
najwcześniejpo godzinie od rozpoczęcia egzaminu, najpóźniej na 15 minut przed czasem 
wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed 
zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę   arkuszem egzaminacyjnym) 
zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

V Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych



   1)Egzamin będzie przeprowadzony w dwóch salach gimnastycznych oraz salach lekcyjnych
z zachowaniem  odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i 
członkami zespołu nadzorującego (1,5 m). .

  2) Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

  3)  Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający 
oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. 
Wyjątek stanowią:

        a) Egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 
podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

         b) Sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć 
przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być       
otwarte,  zapewnia się  regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

    4) Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej 
więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz           
budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu 
zdających.

    5) Zdający będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, telefon) w wyznaczonych klasach 
znajdujących się najbliżej wejścia. Rzeczy będą pod opieka pracownika obsługi. Każdy uczeń
będzie miał wyznaczone miejsce – osobną  ławkę na pozostawienie rzeczy osobistych. 
Uczniowie będą wchodzić pojedynczo do klas pełniących w dniach egzaminu funkcję szatni.

   6) Toalety, z których będą korzystali uczniowie i członkowie komisji będą na bieżąco 
dezynfekowane. W toaletach wywieszone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego          
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

    7)  Będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich.

    8) Ciągi komunikacyjne będą dezynfekowane na bieżąco przez wyznaczonych 
pracowników obsługi.

    9) W każdej sali egzaminacyjnej dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk o zawartości 
alkoholu min. 60% oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

    10)  Wyznacza się gabinet pielęgniarki jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować                          
zdającego  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych   oraz pokój psychologa dla 
członków ZN.



11) Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego 
lub u zdającego:

    a. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego               
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie 
zdającego  (gabinet pielęgniarki) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu  (pokój psychologa),

    b. W przypadku zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje          
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe,

    c. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 
przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (pokój psychologa),         
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.                
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia 
zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu              
danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na 
zakończenie przeprowadzania egzaminuw niepełnym składzie zespołu                          
nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz 
zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu               
opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w 
protokole zbiorczym.

    d. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu                  
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (pokój psychologa), 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć również  decyzję o przerwaniu         i 
unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego 
egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie                  
rozwiązanie jest niezbędne

    e. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć  od           
pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się                 
pracownik, należy poddać  gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  Należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.



    f. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 
GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

    g. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji 
lub uzyskania porady.

VI Dodatkowe procedury w dniu egzaminu

 1. Członkowie zespołów nadzorujących zostaną przeszkoleni przez przewodniczącego 
zespołu egzaminacyjnego z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje członków zespołu nadzorującego 
przeprowadzającego egzamin, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na 
alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 
Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać  taką wiedzę, aby nie interpretować 
takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

   3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od 
kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

  4. Członkowie zespołu nadzorującego, w rękawiczkach, odbierają arkusze od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez 
osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

  5. Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne 
osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów niebyli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji.Osoby wykonujące prace dezynfekująco - porządkowe 
stosują środki ochrony osobistej, korzystając z różnych środków dezynfekujących i 
czyszczących stosują się do kart charakterystyki produktu, zaleceń producenta.



Załącznik nr 1

Czeladź, dn.

……………………………
imię i nazwisko rodzica

…………………..…………………………..
telefon do natychmiastowego kontaktu

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE 
UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZELADZI (EGZAMINY 
KL.VIII)

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………..

Jest zdrowe oraz w ciągu 14 dni nie miało kontaktu z żadną  osobą zarażoną przebywającą      
w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wystąpienia objawów  chorobowych nie  będę 
przysyłała/przysyłał  mojego dziecka do szkoły i zawiadomię telefonicznie szkołę                    
o tym fakcie.

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 
obowiązującą  w szkole na egzaminach kl. VIII, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku 
do nich zastrzeżeń. Procedura dostępna na stronie internetowej szkoły.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników 
COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na 
kwarantannę wszystkich uczestników wraz z nauczycielami pracownikami i dyrekcją jak 
również  z ich rodzinami.

3. Jestem odpowiedzialna/y za podjętą przeze mnie decyzję posłania dziecka do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Czeladzi a tym samym możliwość zarażenia COVID-19.

4. Zobowiązuję się do systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny 
(prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu)



5. Podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przez dziecko maseczki ochronnej i 
rekawiczek. 

8. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli/dyrektora. Proszę 
podać numer telefonu, który będzie dostępny w każdej chwili  ( nr tel.  …………………… 
……………………..)

9.O zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję SP1 w Czeladzi

10. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych 
dziecka, rodzica/opiekuna w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19.

Czeladź, ………………………… …….……………………..………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Jak wyrażamy nasze uczucia i 
emocje? 2 3 1,00 Dodatkowo 

płatne
Bałdys Beata 
[BB]

21.10.2019, Poniedziałek Budowanie pozytywnej samooceny. 2 3 1,00

28.10.2019, Poniedziałek Czy znam siebie? 1 4 1,00

04.11.2019, Poniedziałek Świat fantazji- reklama. 2 3 1,00

18.11.2019, Poniedziałek Co to jest plotka? 3 2 1,00

25.11.2019, Poniedziałek Mój przyjaciel miś- Święto Pluszowego Misia 2 3 1,00

02.12.2019, Poniedziałek Gry i zabawy integracyjne. 2 3 1,00

09.12.2019, Poniedziałek

Nauczyciel na wycieczce z kl.1a 1 4 1,00

Nauczyciel na wycieczce z kl. 1a 2 3 1,00

16.12.2019, Poniedziałek

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia- wykonanie kartki dla 
bliskiej osoby 1 4 1,00

Projekcja filmu o św. Mikołaju. 1 4 1,00

27.01.2020, Poniedziałek Uzależnienia- jak bezpiecznie korzystać z sieci. 1 4 1,00

03.02.2020, Poniedziałek Uzależnienia- fonocholizm 3 2 1,00

10.02.2020, Poniedziałek Uzależnienia - nikotynizm 1 4 1,00

17.02.2020, Poniedziałek Uzależnienia od gier komputerowych. 2 3 1,00

24.02.2020, Poniedziałek
Depresja wśród dzieci i młodzieży. 2 3 1,00

Znikające dzieci- nastoletnia depresja- film edukacyjny. 4 1 1,00



02.03.2020, Poniedziałek Moje mocne strony. 4 1 1,00

09.03.2020, Poniedziałek Jestem dobrym człowiekiem i staram się ulepszać. 4 1 1

30.09.2019, Poniedziałek
Wyrażanie uczuć i emocji.211,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]21.10.2019, 
Poniedziałek
Pozytywna samoocena.121,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]28.10.2019, Poniedziałek
Wzmacniamy poczucie własnej wartości.121,00Dodatkowo płatneBałdys Beata 
[BB]04.11.2019, Poniedziałek
Szanujemy zdanie innych.121,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]18.11.2019, 
Poniedziałek
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje słowa.121,00Dodatkowo płatneBałdys Beata 
[BB]25.11.2019, Poniedziałek
Gry i zabawy rozwijające z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.121,00Dodatkowo 
płatneBałdys Beata [BB]02.12.2019, Poniedziałek
Moje cele i marzenia.121,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]27.01.2020, Poniedziałek
Fonoholizm, czyli przyklejeni do telefonów.121,00Dodatkowo płatneBałdys Beata 
[BB]03.02.2020, Poniedziałek
Mądrze korzystam z internetu- przygotowanie pracy na konkurs.121,00Dodatkowo 
płatneBałdys Beata [BB]10.02.2020, Poniedziałek
Skutki palenia papierosów.131,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]17.02.2020, 
Poniedziałek
Z tolerancją nam do twarzy.221,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]02.03.2020, 
Poniedziałek
Koronawirus- sposoby ograniczenia ryzyka zarażeniem.221,00Dodatkowo płatneBałdys 
Beata [BB]09.03.2020, Poniedziałek

Plotka- co może złego wyrządzić plotka?221,00Dodatkowo płatneBałdys Beata [BB]














	6) Wytyczne CKE MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów z dnia 2020-05-15
	8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.u.2020 poz. 781)

