
Procedury postępowania w trakcie badania przydatności do kształcenia
muzycznego kandydatów na uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej
w roku szkolnym 2020/2021

1. Wstęp na teren Szkoły mają wyłącznie kandydaci i  osoby upoważnione: nauczyciele będący
członkami  Komisji  Rekrutacyjnych,  obsługa  i  administracja  Szkoły  oraz  osoba  opiekująca  się
kandydatem.

2.  Każdemu  kandydatowi  oraz  opiekunowi  kandydata  wchodzącym  na  teren  Szkoły  będzie
mierzona temperatura. Stwierdzenie podwyższonej temperatury u kandydata, bądź Jego opiekuna
uniemożliwia przystąpienie do badania uzdolnień w terminie 15 - 19 czerwca 2020 r.

3. Każdy kandydat pojawia się na parkingu Szkoły na 10 minut przed wyznaczoną godziną badania
uzdolnień,  zgodnie z harmonogramem rekrutacji.  Osoby spóźnione mogą przystąpić do badania
w innym czasie w okresie 15 – 19 czerwca 2020 r. po uprzednim ustaleniem precyzyjnego terminu.

4.  Po  przybyciu  na  parking  Szkoły,  kandydat  wraz  z  opiekunem  oczekuje  na  kontakt  z
wyznaczonym pracownika Szkoły.

4. Każda osoba wchodząca na teren Szkoły musi założyć maseczkę lub inną osłonę zakrywającą
nos i usta. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zasada nie dotyczy
jedynie kandydata przebywającego w sali koncertowej, w czasie badania uzdolnień.

5. Każda osoba wchodząca na teren Szkoły jest zobowiązana dokonać dezynfekcji rąk.

6. Rzeczy osobiste np.: torbę, kurtkę, kandydat pozostawia pod opieką wyznaczonego pracownika
we wskazanym miejscu na parkingu Szkoły lub w holu w razie złych warunków atmosferycznych.

7.  Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  budynku  mają  obowiązek  zachowania  dystansu
społecznego względem pracowników Szkoły.

8. Do Szkoły nie może wejść osoba, która przebywa w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub
izolację w warunkach domowych, albo sama jest  objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.  Opiekunowie  kandydatów  są  zobowiązani  do  ustnego  oświadczenia  przekazanego
pracownikowi szkoły o braku przeciwwskazań do bezpiecznego odbycia przesłuchania.

9. Kandydaci kierowani będą bezpośrednio z parkingu Szkoły do sali egzaminacyjnej (aula) przez
wyznaczonych pracowników obsługi szkoły.

10. Przewidywany czas badania uzdolnień jednego kandydata do 10 minut.

11.  Po  przeprowadzonym  badaniu  uzdolnień  kandydaci  i  ich  opiekunowie  są  zobowiązani  do
niezwłocznego opuszczenia terenu Szkoły.


