
Procedura przebywania w szkole w dniu  
badania przydatności  kandydatów  do  nauki  
w  Państwowej  Szkole  Muzycznej  I  stopnia 
im. G. Bacewicz  w  Radomsku 
 
I Podstawowe  procedury  bezpieczeństwa 
1.Na przesłuchanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat, 

opiekun, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

 

2. Kandydat, opiekun, nauczyciel  oraz  każda inna osoba uczestnicząca w 

przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa 

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 

sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

  
3. Każdy  kandydat  z  opiekunem    będzie  wpuszczany  osobno przez  

pracownika  obsługi ( w  izolacji  od  pozostałych); sprawdzane  będzie  

posiadanie  maseczek lub przyłbic (szczególności w przypadku osób, które 

ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ). 

Wszystkich  wchodzących  obowiązuje  dezynfekcja  rąk.  

 

4. Kandydaci  i  ich  opiekunowie,  którzy  przyszli  do  szkoły  przed  

planowanym  czasem przesłuchania  są  kierowani  do  świetlicy , szatni  lub 

w  którejś  z  klas,  gdzie  oczekują  w  izolacji  na  zaprowadzenie  na  

badanie przez  pracownika  szkoły . 

 

5. Członkowie komisji oraz rodzice zdających są zobowiązani zakrywać 

usta  i nos w czasie rozmowy (udzielenie odpowiedzi na ewentualne 

pytania). 

 

6. Członkowie komisji mogą  mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 

 

7. Kandydat i opiekun oraz członkowie komisji egzaminacyjnej, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę.  

 

II. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu badania  

przydatności . 



 

 Obowiązujące zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

 

1)- zakaz bezpośredniego kontaktowania się z innymi zdającymi; 

 

2)- obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali badania  przydatności; 
 

3)- niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; 

4)- konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

kandydatów po zakończonym egzaminie.  

5) –należy bezwzględnie  unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą 

oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem badania  przydatności  

oraz po jego zakończeniu 


