ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE BADANIA
PRZYDATNOŚCI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W BRZESKU – WYTYCZNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ
1. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
badania przydatności nie może przyjść na badanie przydatności, 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 może wejść z dzieckiem na teren szkoły przy zachowaniu
norm bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii.
4. Kandydaci, na 5 minut przed rozpoczęciem przesłuchań, będą wpuszczani
do szkoły po uprzednim zmierzeniu temperatury termometrem
bezdotykowym.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali przesłuchań, kandydaci zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w
przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem
sali przesłuchań.
7. Przesłuchania rozpoczynają się w dniu 22 czerwca 2020 r.
8. Przesłuchanie będzie przeprowadzone w formie indywidualnej, po
wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.
9. W czasie przesłuchania rodzic przebywa na korytarzu szkoły zachowując
dystans społeczny i mając zakryte usta i nos.
10. Po zakończeniu przesłuchania kandydat bez zbędnej zwłoki opuszcza teren szkoły.
11. O wynikach przesłuchań rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną.
12. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
13. Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia do sali
przesłuchań. Kandydat ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
◦ podchodzi do niego nauczyciel,
◦ kończy przesłuchanie i wychodzi z sali
◦ wychodzi z sali do toalety
14. Wyniki badań przydatności ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły w
zakładce rekrutacja
30 czerwca 2020 r. po godzinie 15.00
15. Dodatkowy termin badania przydatności dla kandydatów, którzy z przyczyn
zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do przesłuchań w wyznaczonym terminie
będzie ustalany indywidualnie.

