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I. Informacje ogólne 

 
1. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 
niniejszej procedury.   

2. Postępowanie rekrutacyjne przebiega w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego 
w związku z epidemią COVID-19. 

3. Zapewnia się pomieszczenie służące do izolacji osoby podejrzanej o zakażenie 
koronawirusem. 
4. W trakcie postępowania rekrutacyjnego w Szkole mogą przebywać członkowie komisji  

rekrutacyjnej, inni nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i administracji oraz 
kandydaci wraz z akompaniatorami – o ile jest to związane z prezentacją kandydata podczas 

egzaminu wstępnego. 
5. Szkoła opracowuje harmonogram rekrutacji, w którym maksymalnie minimalizuje się czas 
przebywania w budynku Szkoły kandydatów oraz innych osób zaangażowanych w przebieg 

postępowania rekrutacyjnego. 
6. Kandydaci (oraz akompaniatorzy – opcjonalnie) wchodzą do Szkoły w porach zgodnych 
z harmonogramem opracowanym przez Szkołę. 

7. W przypadku najmłodszych kandydatów (6-7 lat) będących pod opieką rodzica dopuszcza 
się możliwość wejścia do budynku kandydata wraz z rodzicem – celem oczekiwania w holu 

przy portierni na wejście do sali, w której odbywają się przesłuchania – jednak nie wcześniej 
niż na 5 minut przed wyznaczoną porą przesłuchania. 
8. Szkoła wyznacza nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika, który: 

a) w przypadku kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia - zaprowadza kandydata 
do sali przesłuchań oraz odprowadza po przesłuchaniu, 

b) w przypadku kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia – wskazuje kandydatowi 
salę prób a następnie, z kilkuminutowym wyprzedzeniem, informuje go o zbliżającym 
się czasie egzaminu.  

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły zobowiązane są stosować się do 
szczególnych zasad bezpieczeństwa, w tym dezynfekcji rąk, utrzymywania minimum 1,5-

metrowego dystansu oraz noszenia maseczki. 
10. Kandydaci oraz akompaniatorzy mogą zdejmować maseczki wyłącznie na czas 
przesłuchań. 

11. Po zakończonym przesłuchaniu kandydat opuszcza budynek szkoły.  
12. Kandydaci przystępujący do przesłuchań powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych 

(kaszel, katar, podwyższona temperatura). 
13. Oczekując na wejście do Szkoły należy unikać skupisk ludzi i zachować dystans 
społeczny. 

 
 

 
 



II. Czynności w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 
 

1. Kandydat bądź inna osoba, u której podejrzewa się zakażenie koronawirusem (duszności, 
kaszel, gorączka), bezzwłocznie zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu. 
2. Nauczyciel dyżurujący lub inny pracownik natychmiast wzywa rodzica kandydata 

– w przypadku podejrzenia zakażenia u kandydata - i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora. 
3. W przypadku określonym w pkt. 2 oraz w każdym innym przypadku podejrzenia zakażenia 

u innej osoby przebywającej w Szkole Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-
epidemiologiczną, w razie złego stanu tej osoby dzwoni pod nr ratunkowy (112 lub 999). 
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