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Procedura przeprowadzania egzaminu wstępnego do I klasy OSM i PSM II st.  

 oraz  

egzaminów kwalifikacyjnych do klas wyższych niż pierwsza w OSM i PSM II st.  
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

§ 1. Ustalenia ogólne  

1. Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego, w szczególności zmniejszenie ryzyka 

zarażenia wirusem SARS-COV 2.  

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną, nieobjęta kwarantanną ani izolacją domową, nieprzebywająca w domu z osobą 

chorą. Warunek ten dotyczy także opiekunów kandydatów oraz członków komisji 

rekrutacyjnej.   

3. Podczas prowadzonych egzaminów obowiązują rygory sanitarne związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym w szczególności: 

1) mycie lub dezynfekowanie rąk; 

2) używanie maseczek zakrywających usta i nos podczas przemieszczania się w Szkole 

i podczas niezbędnych bliższych kontaktów kandydatów, ich opiekunów i pracowników 

Szkoły, w tym członków komisji; 

3) zachowanie dystansu 2 m. 

 

§ 2. Ustalenia organizacyjne  

1. Kandydaci grający na instrumentach dętych oraz wiolonczeliści, kontrabasiści i Kandydaci 

zdający na rytmikę, harfę i akordeon wchodzą do Szkoły wejściem głównym i kierują się do 

przydzielonych ćwiczeniówek.   

2. Kandydaci pianiści, skrzypkowie i perkusiści wchodzą do Szkoły przez szatnię i kierują się do 

przydzielonych ćwiczeniówek.   

3. W przydzielonych ćwiczeniówkach Kandydaci przygotowują się do występu i oczekują na 

egzamin.   

4. Kandydat jest wzywany na egzamin telefonicznie. 

5. Kandydatowi może towarzyszyć jeden Rodzic/Opiekun, co ma służyć ograniczeniu liczby osób 

przebywających na terenie Szkoły. 

6. Do wtorku, 11 maja 2021 r. do godz. 20.00, Kandydaci zobowiązani są przesłać na adres 

e.kaminska@szymanowski.edu.pl repertuar wraz z numerem telefonu, pod którym 

Kandydat będzie oczekiwał na egzamin oraz imię i nazwisko osoby towarzyszącej.        

 (w tytule e-maila proszę wpisać imię i nazwisko Kandydata oraz instrument) 

7. Kandydaci wchodzą do Szkoły 30 minut przed wyznaczoną godziną badania.  

8. Opiekunowie nie mogą wchodzić do sal egzaminacyjnych. 

9. Po zakończeniu egzaminu kandydat z opiekunem niezwłocznie opuszczają budynek Szkoły.   

10. Kandydaci nie mogą gromadzić się na terenie budynku Szkoły ani wokół niej. Opiekunowie 

nie powinni dopuszczać do bliskich kontaktów pomiędzy kandydatami.  
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11. Opiekunowie są zobowiązani do ciągłego używania maseczek na terenie Szkoły.  

12. Kandydaci zdejmują maseczki bezpośrednio przed wejściem na estradę.  

13. Członkowie komisji mogą zdjąć maseczkę po zajęciu swoich miejsc w sali, jednak są 

zobowiązani do utrzymania bezpiecznego dystansu do Kandydata.  

14. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu egzaminów, jeśli taka 

konieczność wyniknie z istotnych przyczyn, a szczególnie wtedy, gdy będzie to wynikało  

z zagrożenia epidemicznego.  

 


