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uprzejmie informujemy, że wznawiamy prace nad organizacją sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.
Od czasu naszych poprzednich kontaktów z Państwem sytuacja egzaminacyjna znacznie się zmieniła i konieczne
jest rozpoczęcie przygotowań od początku. Z tego powodu musieliśmy anulować dotychczasowe Państwa
zgłoszenia do sesji i ponownie przystąpić do tworzenia zespołów egzaminatorów.
W Serwisie egzaminatora uruchomiliśmy formularz zgłoszenia do pracy w zespołach egzaminatorów w sesji 2020
r według nowego harmonogramu. Prosimy o zalogowanie się w serwisie, uważne zapoznanie się z komunikatami
o planowanych terminach sprawdzania prac, a następnie zadeklarowanie chęci uczestnictwa w pracy lub
rezygnacji z niej. Osoby zgłaszające się do udziału w sesji egzaminacyjnej prosimy o wskazanie, jeśli to możliwe,
dwóch miejscowości, w których mogłyby pracować.
Zwracamy Państwa uwagę na to, że sprawdzanie będzie się odbywać stacjonarnie, także z egzaminu ósmoklasisty
z matematyki. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie w ośrodkach sprawdzania i
aby w najwyższym stopniu były spełnione wymagania sanitarne, tzn.:
1. zostanie zmniejszona liczba egzaminatorów pracujących w jednym zespole, aby każdy mógł zachować
bezpieczny dystans do innych osób (min. 2 metry),
2. liczba zespołów egzaminatorów zostanie zmniejszona, a sieć ośrodków sprawdzania rozgęszczona, aby w
maksymalnym stopniu uniknąć skumulowania większej liczby osób w jednym budynku,
3. ośrodki sprawdzania będą dysponowały płynami dezynfekcyjnymi,
4. ławki, krzesła w salach, powierzchnie, z których korzysta wiele osób, klamki będą systematycznie odkażane,
5. prace egzaminacyjne dotrą do Państwa rąk nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia egzaminu.
Bardzo prosimy tylko o zaopatrzenie się na czas pracy zespołu w zapas rękawiczek jednorazowych i maseczek
jeśli uznają Państwo, że wolą pracować w takim zabezpieczeniu (sprawdzanie prac egzaminacyjnych w
maseczkach i rękawiczkach będzie dobrowolne).
Po zalogowaniu do serwisu należy w pierwszej kolejności zaktualizować informacje o miejscu pracy. Decyzję o
pracy w zespole egzaminatorów można zmienić nie później niż do końca terminu przewidzianego na logowanie.
Po złożeniu przez Państwa deklaracji i analizie zgłoszeń ustalimy miejscowości, w których zostaną powołane
zespoły i ich imienne składy, a następnie roześlemy do powołanych osób zawiadomienie pocztą elektroniczną
(wyłącznie!) na adresy mailowe podane w serwisie (prosimy sprawdzić, czy są aktualne i poprawne).
Termin zgłoszeń: do 22 maja 2020 r.
Wypełniając zgłoszenie do pracy w zespołach egzaminatorów, prosimy również sprawdzić i zaktualizować swoje
dane zamieszczone w Serwisie egzaminatora postępując zgodnie ze znajdująca się tam instrukcją.

