Procedura postępowania na terenie budynku ZPSM Nr 1 w Warszawie w czasie badania przydatności
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju-aktualizacja -23.03.2022 r.

1. Wstęp na teren Szkoły mają wyłącznie kandydaci zgłaszający się zgodnie z ustalonym wcześniej
harmonogramem – każdy kandydat wchodzi do budynku Szkoły na 10 minut przed
wyznaczonym terminem badania przydatności.
2. Rodzic/opiekun oczekuje na kandydata w wyznaczonym miejscu wskazanym przez pracownika
Szkoły.
3. Każda osoba wchodząca do budynku Szkoły jest zobligowana do dezynfekcji rąk płynem
z dozownika przy drzwiach wejściowych.
4. Na terenie Szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, obowiązek noszenia
maseczki, zachowanie dystansu) – wyjątkiem jest czas przeprowadzania badania przydatności
kandydatów w sali.
5. Rodzice/opiekunowie kandydatów są zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia.
6. Kandydatem opiekuje się wyznaczony z ramienia Szkoły nauczyciel, doprowadzając go do sal,
w których odbywa się badanie przydatności.
7. Po

przeprowadzonym

badaniu

nauczyciel

odprowadza

kandydata

i

przekazuje

go rodzicowi/opiekunowi.
8. Po zakończeniu badania przydatności do kl. 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego kandydat wraz
z jego rodzicem/opiekunem są zobowiązani do jak najszybszego opuszczenia budynku Szkoły.

OŚWIADCZENIE
Rodziców/Opiekunów kandydatów
biorących udział w badaniu przydatności do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego
na rok szkolny 2022/2023

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: ……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że*
Nie mam objawów COVID-19

Nie jestem objęty/objęta kwarantanną/izolacją domową

Nie przebywam z osobą objętą kwarantanną/izolacją domową

Dziecko będące pod moją opieką nie ma objawów COVID-19

Dziecko będące pod moją opieką nie jest objęte kwarantanną
(*) właściwe zaznaczyć
Zapoznałem/Zapoznałam się i akceptuję procedury postępowania w trakcie badania przydatności do
klasy 1 na rok szkolny 2022/23 oraz zapisy niniejszego oświadczenia obowiązujące w czasie rekrutacji do
POSM I st. im. E. Młynarskiego w ZPSM Nr 1 w Warszawie.
……………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
Podstawa prawna:
Wytyczne, opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1
w Warszawie w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniami i zwalczaniem COVID-19:
art. 6 ust. 1 lit. c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;”
art. 6 ust. 1 lit d ,,przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej;’’
art. 9 ust. 2 lit i „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności
osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; ”
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.)

