PROCEDURA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE BADANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. W BIŁGORAJU

1. Kandydaci do klas pierwszych o terminie badania przydatności do kształcenia muzycznego zostaną

powiadomieni telefonicznie lub mailowo oraz zostaną zobligowani do potwierdzenia przybycia
w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie (w przypadku braku otrzymania informacji prosimy
o kontakt z sekretariatem).

2. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

3. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu badania nie mogą

wejść na teren szkoły, jeżeli mają w domu do czynienia z osobą przebywającą na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.

4. Kandydaci do szkoły oraz osoba im towarzysząca (rodzic/opiekun prawny) wchodząc na teren szkoły,
zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (muszą posiadać osłonę na usta, nos,
muszą zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się na korytarzu przy wejściu
do szkoły).

5. Na terenie szkoły i w miejscach do tego wyznaczonych może przebywać wraz z kandydatem tylko
jeden rodzic/opiekun prawny.

6. Po wejściu do budynku szkoły rodzic/opiekun prawny kandydata zobowiązany będzie
do wypełnienia niżej zamieszczonego oświadczenia oceny ryzyka epidemiologicznego i wyrazić
zgodę na pomiar temperatury ciała.

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń lub rodzic/opiekun prawny są chorzy (mają

podwyższoną temperaturę) i mogą zarażać innych, pracownik dokonujący pomiaru ma prawo
odmówić wpuszczenia ucznia, rodzica/opiekuna prawnego na teren szkoły.

8. Jeżeli kandydat spełnia wszystkie wymogi, może udać się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym
do sali, w której odbywać się będzie przesłuchanie.

9. Czas przeznaczony na przesłuchanie jednego kandydata wynosi ok. 10 min.
10.

Między kandydatem a przeprowadzającym przesłuchania wstępne członkiem komisji
oraz pomiędzy członkami komisji i innymi pracownikami szkoły musi być zachowany dystans 1,5 m.

11.

Członkowie komisji oraz pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania wszelkich
środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja sprzętu, dezynfekcja rąk).

12.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyznacza osobę odpowiedzialną za otwieranie, zamykanie
i dezynfekcję klamki do sali, w której odbywają się przesłuchania oraz każdorazowego wietrzenia
pomieszczenia minimum 5 min. po zakończeniu przesłuchania kandydata.

13.

Po zakończonym przesłuchaniu kandydat oraz rodzic/opiekun prawny niezwłocznie opuszczają
budynek szkoły.

Rodzicu!
Zachowaj spokój, cierpliwie oczekuj na swoją kolej, wszelkie utrudnienia
i ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły wynikają z troski o zdrowie Twojego dziecka,
jego najbliższych oraz pracowników szkoły.

