Procedury postępowania na terenie budynku ZPSM Nr 1 w Warszawie w czasie badania przydatności
kandydatów do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego, obowiązujące w związku
z aktualną sytuacją epidemiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2:

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. Wszyscy kandydaci są poddawani pomiarowi temperatury przez pracownika Szkoły.
Stwierdzenie podwyższonej temperatury uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do
badania przydatności.
7. Kandydatem opiekuje się wyznaczony z ramienia Szkoły nauczyciel, doprowadzając go do sal,
w których odbywa się badanie przydatności.
8. Po przeprowadzonym badaniu nauczyciel odprowadza kandydata i przekazuje go
rodzicowi/opiekunowi.
9. 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 2021/2022

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: ……………………………………………………………………………………………………………
POMIAR TEMPERATURY (przez pracownika Szkoły):

………………………

Oświadczam, że*
Nie mam objawów COVID-19

Nie jestem objęty/objęta kwarantanną

Nie przebywam z osobą objętą kwarantanną

Nie przebywam z osobą odbywającą izolację w warunkach domowych

Dziecko będące pod moją opieką nie ma objawów COVID-19

Dziecko będące pod moją opieką nie jest objęte kwarantanną
Dziecko będące pod moją opieką nie przebywa z osobą odbywającą
kwarantannę
Dziecko będące pod moją opieką nie przebywa z osobą odbywającą izolację
w warunkach domowych
(*) właściwe zaznaczyć
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury będącego pod moją opieką kandydata.
Zapoznałem/Zapoznałam się i akceptuję procedury postępowania w trakcie badania przydatności do
klasy 1 na rok szkolny 2021/22 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

