
Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania badania przydatności 

kandydatów do kształcenia w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia                        

w roku szkolnym 2021/2022. 

1. Na badanie może przyjść wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, niemający kontaktu                                   

z osobą  chorą na Covid -19 lub podejrzewaną o zakażenie wirusem Sars-

Cov2, z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywająca na kwarantannie. 

2. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. 

3. Zdający wchodzi do szkoły według ustalonego harmonogramu, o którym 

powiadomimy telefonicznie. 

4. Kandydaci wchodzą do sali egzaminacyjnej w grupach maksymalnie 

dwuosobowych. 

5. Nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

sprawdzianu nie może przyjść na badanie, jeśli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

6. Rodzic/prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły i pozostać 

w wyznaczonym dla niego miejscu. 

7. Podczas badania w szkole mogą przebywać wyłącznie : 

a) zdający, 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie badania, tj. członkowie 

komisji i osoby odpowiedzialne za jego organizację, 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za  utrzymanie obiektu                   

w czystości, dezynfekcję itp. 

d) pracownicy szkoły zobowiązani do świadczenia pracy w tym dniu. 

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta       

i nos. 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno-, lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 



terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej. Przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego, członkowie komisji i inne osoby uczestniczące 

w przeprowadzaniu badania, podczas poruszania się po sali powinni mieć 

zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz kiedy obserwują przebieg 

egzaminu siedząc albo stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

10. Zarówno zdający jak i członkowie komisji mogą – jeśli uznają to za 

właściwe mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 

11. Salę egzaminacyjną należy wietrzyć przed wpuszczeniem do niej 

zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie badania. 

12. Jeśli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące 

objawy choroby, przewodniczący komisji zapewnia odizolowanie 

zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób. 

13. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się                                

i stosowania powyższych  wytycznych. 

 


