
Rekrutacja 

 

Komunikat w sprawie rekrutacji Szkoły Muzycznej  I stopnia w Niwiskach 

 

Rekrutacja (badanie przydatności kandydatów) do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach  
odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2020 roku. 

 

Procedury bezpieczeństwa i organizacji rekrutacji  
do Szkoły Muzycznej  I stopnia w Niwiskach: 

 

1. W dniu najpóźniej 31 lipca  2020 roku każdy kandydat będzie powiadomiony o terminie (data i precyzyjnie 
podana godzina). 

2. Powiadomienie nastąpi poprzez wywieszenie listy kandydatów na stronie internetowej szkoły 
(www.szkolamuzyczna.niwiska.pl), na tablicach informacyjnych umieszczonych w budynkach szkoły oraz 
poprzez informację przekazaną telefonicznie przez pracownika szkoły.  

3. Na przesłuchania wstępne będą dopuszczani tylko kandydaci zdrowi, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną.  

4. Weryfikacja stanu zdrowia u każdej osoby wchodzącej na teren budynku szkoły będzie przeprowadzana 
poprzez obowiązkowe wypełnienie oświadczenia epidemiologicznego o stanie zdrowia przed przystąpieniem 
do egzaminu oraz obowiązkowe poddanie się pomiarowi temperatury z wykorzystaniem termometru 
bezdotykowego.  

 • W przypadku, gdy u osoby wkraczającej na teren szkoły wynik pomiaru temperatury będzie wyższy niż 38 
st. C, dyrektor lub zastępca dyrektora uruchamiają procedurę taką jak w przypadku podejrzenia zakażeniem 
COVID 19. Szkoła podejmuje działania: 

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, np.: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 
w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren szkoły. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym 
zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 
transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112; 

 • Sytuacja taka zgłoszona jest niezwłocznie przez obsługę dyrektorowi szkoły, co umożliwi ustalenie obszaru, 
w którym poruszała się i przebywała dana osoba oraz przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie 
z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). To pozwoli 
również na ustalenie listy pracowników oraz osób trzecich (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie 
w części/częściach szkoły, w których przebywał użytkownik;  

• W przypadku, gdyby uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala podejrzeniem COVID 19, 
dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję 
o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.  

5. Kandydat niepełnoletni na teren budynku szkoły może wejść sam lub jeśli zachodzi taka konieczność, tylko 
z jednym rodzicem (prawnym opiekunem).   

6. Kandydat oraz towarzyszący mu rodzic (prawny opiekun) wchodząc na teren budynku szkoły zobowiązany 
jest do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, a tym samym powinien:  



• posiadać osłonę ust i nosa (kandydat, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa 
maseczką, może nosić przyłbicę. Jeżeli nie może również korzystać z przyłbicy, należy ten fakt zgłosić 
telefonicznie do Sekretariatu szkoły (tel. 17 2279022) lub drogą mailową (szkolamuzyczna@niwiska.pl). 
Wówczas będzie mógł przystąpić do egzaminu w specjalnie wyznaczonej dacie i godzinie);  

• zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przed wejściem na teren budynku szkoły 
(w przypadku alergii lub innych przeciwwskazań zdrowotnych należy dokładnie umyć ręce ciepłą wodą 
i mydłem);  

• podczas opuszczania terenu szkoły ponownie zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym;  

• zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy ( np.: maskotek i innych gadżetów).  

7. Rodzic (prawny opiekun) kandydata do szkoły powinien: 

• Posiadać własny długopis lub inne narzędzie do pisania;  

• Wypełnić oświadczenie epidemiologiczne (do pobrania przed wejściem na teren szkoły)  

• Zachować dystans przestrzenny (minimum 2 metry) w odniesieniu do wszystkich osób znajdujących się na 

terenie szkoły;  

• Znajdować się tylko w przestrzeni wskazanej przez obsługę szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i odległości;  

 
8. Przesłuchania odbędą się w następujących salach: sala nr 5 w budynku Oficyny. 

9. Badanie przydatności kandydata będzie obejmowało zaśpiewanie ulubionej piosenki, powtórzenie rytmu 
klaszcząc, zaśpiewanie od podanego dźwięku piosenki „Wlazł kotek na płotek”, powtórzenie usłyszanej 
melodii oraz pojedynczych dźwięków.  

10. Przybliżony czas przeznaczony na przesłuchanie (badanie przydatności kandydata) jednego ucznia 
do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach wyniesie maksymalnie 10 minut.  

11. Pomiędzy każdą z osób przebywających na terenie budynku szkoły powinien być zachowany tzw. dystans 
przestrzenny (minimum 2 metry).  

12. Każdy z członków komisji jest zobowiązany do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa 
(dezynfekcja rąk, sprzętu, osłona ust i nosa).  

13. Komisja rekrutacyjna podczas przebywania w sali przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa 
i  dystansu (minimum 2 metrów) może ściągnąć osłonę ust i nosa.  

14. Kandydat po wejściu do sali również przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa i dystansu 
(minimum 2 metrów) powinien ściągnąć osłonę ust i nosa.  

15. Zarówno kandydaci, jak i członkowie komisji rekrutacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 
zakryte usta i nos w trakcie przesłuchania lub egzaminu.  

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyznacza nauczyciela (spośród członków komisji), który będzie 
odpowiadał za otwieranie i zamykanie drzwi do sali w której odbywać się będą przesłuchania lub egzamin 
oraz do jej wietrzenia po wyjściu każdego kandydata uczestniczącego w przesłuchaniu lub egzaminie.  


