***********************************
REKRUTACJA
Badanie predyspozycji do nauki w PSM I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
odbędzie się w dniach 22 – 26 czerwca 2020 r.
Rodzice/opiekunowie kandydatów proszeni są o zapoznanie się
z harmonogramem przesłuchań w dniach od poniedziałku do piątku
8-12 czerwca 2020 r.
w godz. 11:00-17:00
pod numerem telefonu 516 106 916
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2
obowiązują następujące procedury postępowania w trakcie przebywania na terenie budynku
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie

********************
Procedury postępowania w trakcie przebywania na terenie budynku
PSM I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
obowiązujące w czasie badania predyspozycji do nauki w szkole artystycznej
kandydatów na uczniów w dniach 22-26 czerwca 2020 r.
1. Wstęp na teren Szkoły mają wyłącznie kandydaci i osoby upoważnione:
nauczyciele, będący członkami Komisji Rekrutacyjnych, obsługa i administracja
Szkoły oraz jedna osoba opiekująca się kandydatem.
2. Po wejściu do szkoły bezwzględnie wszyscy wchodzący do budynku są zobligowani
do dezynfekcji rąk płynem z dozownika przy drzwiach.
3. Pracownikom szkoły, nauczycielom, każdemu kandydatowi oraz opiekunowi
kandydata wchodzącym na teren Szkoły będzie mierzona temperatura. Stwierdzenie
podwyższonej temperatury uniemożliwi wejście na teren budynku, a kandydatowi
przystąpienie do badania predyspozycji.
4. Każdy kandydat wchodzi do budynku Szkoły na 5 minut przed wyznaczoną godziną,
zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Osoby spóźnione, nie będą mogły uczestniczyć
w badaniu predyspozycji w wyznaczonym terminie z uwagi na dezorganizację pracy.
5. Kandydaci kierowani będą bezpośrednio do sali przez wyznaczonych pracowników
obsługi szkoły.
6. W szatni szkolnej będą wyznaczone miejsca do przebywania rodzica/opiekuna
kandydata.
7. Każda osoba wchodząca na teren Szkoły zakłada maseczkę lub inną osłonę
zakrywającą nos i usta. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całej
szkoły. Wyjątkiem jest praktyczny czas przeprowadzania badania predyspozycji
kandydata w sali.

8. W czasie rekrutacji odbywa się regularne dezynfekowanie używanych powierzchni
użytkowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem sal przeznaczonych do badania
predyspozycji.
W szczególności dezynfekcji podlegają, m.in.: klamki, drzwi wejściowe, poręcze,
blaty, oparcia krzeseł, stoliki, kontakty. Po wyjściu każdego kandydata odbywa się
wietrzenie sal.
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku mają obowiązek zachowania
dystansu społecznego względem siebie i względem pracowników Szkoły.
10. W badaniu predyspozycji nie mogą uczestniczyć kandydaci, którzy w ciągu ostatnich
14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub
podejrzaną o zakażenie Rodzice/opiekunowie kandydatów są zobowiązani do
wypełnienia w szkole w dniu badania predyspozycji oświadczenia (do zapoznania
poniżej).
11. Po przeprowadzonym badaniu predyspozycji kandydaci i ich opiekunowie są
zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Szkoły.
Oświadczenie
Rodziców/Opiekunów kandydatów, biorących udział w rekrutacji na rok szkolny
2020/2021do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………….
Oświadczam, że*
Nie mam objawów COVID19
Nie jestem objęty 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
Dziecko, będące pod moją opieką nie jest objęte kwarantanną
Dziecko, będące pod moją opieką nie przebywa z osobą odbywającą
kwarantannę

(*) właściwe zaznaczyć
……………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna

