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Procedura przeprowadzania badania przydatności  

do nauki w I klasie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.   
opracowana zgodnie z wymaganiami GIS, MEN i MZ 

 

§ 1. Ustalenia ogólne  

1. Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków przeprowadzenia badań 

przydatności, w szczególności zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawirusem.  

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

nieobjęta kwarantanną ani izolacją domową. Warunek ten dotyczy także opiekunów kandydatów oraz 

członków komisji rekrutacyjnej.   

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

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

1) mycie lub dezynfekowanie rąk; 

2) używanie maseczek podczas przemieszczania się w Szkole i podczas niezbędnych bliższych 

kontaktów kandydatów, ich opiekunów i pracowników Szkoły, w tym członków komisji; 

3) zachowanie dystansu 1,5 m. 

 

§ 2. Ustalenia organizacyjne  

1. Kandydaci wchodzą do Szkoły wejściem przy parkingu. 

2. Kandydatowi może towarzyszyć jedna osoba dorosła, co ma służyć ograniczeniu liczby osób 

przebywających na terenie Szkoły. 

3. Kandydaci wchodzą do Szkoły około 5 minut przed wyznaczoną godziną badania i kierują się do 

wyznaczonej sali. 

4. Kandydat oczekujący na badanie na terenie Szkoły musi przebywać pod bezpośrednią opieką swojego 

opiekuna.  

5. Po zakończeniu badania kandydat z opiekunem niezwłocznie opuszczają budynek Szkoły.   

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

dopuszczać do bliskich kontaktów pomiędzy kandydatami.  

7. Kandydat przychodzi do Szkoły w maseczce i zdejmuje ją podczas badania.  

8. Opiekunowie są zobowiązani do ciągłego używania maseczek  na terenie Szkoły.     

9. Członkowie komisji mogą zdjąć maseczkę po zajęciu swoich miejsc w sali, jednak są zobowiązani do 

utrzymania bezpiecznego dystansu do kandydata.  

 

§ 2. Badanie przydatności 

1. Kandydat zgłasza się na badanie jednorazowo. 

2. Badanie przydatności trwa około 20 minut i jest przeprowadzane indywidualnie. 

3. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu badań, jeśli taka konieczność 

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

epidemicznego.    

4. Ogłoszenie wyników nastąpi najpoźniej 7 dni od daty ostatniego dnia badań. 


