Procedura przeprowadzania egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych do szkół II stopnia
w ZPSM Nr 1 w związku z panującą pandemią COVID-19
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacje ogólne


Egzaminy odbywają się ściśle według wyznaczonego harmonogramu w dniach 19-24.05.2021 Harmonogram
został ułożony z dbałością o zachowanie jak największego bezpieczeństwa sanitarnego.



W celu ograniczenia liczby osób przebywających w szkole, do budynku szkoły mogą wejść tylko kandydaci,
pianiści – akompaniatorzy (wyłącznie towarzyszący kandydatom zdającym na instrumenty dęte i śpiew).
Rodziców i inne osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz i dbałość o zachowanie dystansu i innych
zabezpieczeń sanitarnych. Po wejściu do budynku dalszą drogę wskaże kandydatowi pracownik szkoły.



Kandydat może wejść do szkoły najwcześniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu i kieruje się
na portiernię, a potem do wyznaczonej sali.



Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną, nieobjęta
kwarantanną ani izolacją domową.



Wszyscy kandydaci poddawani są pomiarowi temperatury po wejściu do szkoły.



Podczas egzaminów na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego (mycie i dezynfekcja rąk,
obowiązek zasłaniania twarzy, obowiązek zachowania dystansu min. 2m, obowiązek dostosowania się do
wszelkich oznaczeń dotyczących przestrzeni i powierzchni wyłączonych z użytkowania).



Niezwłocznie po zagraniu egzaminu, kandydat opuszcza budynek szkoły.



Przy wejściu do budynku, sal egzaminacyjnych oraz w toaletach znajduje się pojemnik z płynem do
dezynfekcji rąk.



Sale wietrzone są w przerwach między blokami przesłuchań.



Sale ćwiczeniowe są wietrzone po każdej osobie, w godzinnych odstępach.

Instrukcje dla kandydatów


Bądź w szkole najwcześniej na pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu. Ćwiczeniówkę będziesz
mieć do dyspozycji na 20 minut przed egzaminem. Przyjdź od razu w stroju na egzamin (z wyjątkiem
kandydatek na rytmikę, które będą mogły się przebrać w szkole).



Miej przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.



Poruszając się po szkole (w częściach wspólnych np. na korytarzach, w toaletach) obowiązkowo miej
założoną maseczkę. Oczywiście nie musisz być w maseczce gdy będziesz rozgrywał/a się w ćwiczeniówce oraz
podczas samego egzaminu.



Wchodząc do budynku szkoły zdezynfekuj ręce.



Pracownik szkoły dokona pomiaru temperatury.



W portierni otrzymasz informacje o dostępie do ćwiczeniówki.



Szkoła będzie oznakowana, a wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby pomogą Ci znaleźć salę.



Przejdź z ćwiczeniówki do sali egzaminacyjnej dopiero na parę minut przed wyznaczoną godziną egzaminu,
tak aby być pod salą dokładnie o wyznaczonej porze, nie wcześniej.



Maseczkę ściągnij dopiero po wejściu na salę egzaminacyjną.



Jeśli grasz na instrumencie smyczkowym lub gitarze, nastrój się przed wejściem na egzamin.



Jeśli grasz na instrumentach klawiszowych i harfie, umyj i zdezynfekuj ręce przed wejściem do sali
egzaminacyjnej.



Jeśli grasz na instrumentach klawiszowych i harfie, po egzaminie zdezynfekuj ręce.



Po egzaminie wróć od razu do ćwiczeniówki, spakuj się i opuść szkołę.



W razie jakichkolwiek problemów, możesz poprosić o pomoc w portierni. Nie denerwuj się, w tej szczególnej
sytuacji, nasi pracownicy będą służyli pomocą.
Powodzenia!

