EGZAMINY WSTĘPNE – WYTYCZNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ

Ponieważ w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej trwa stan epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 konieczne było wprowadzenie szeregu zasad postępowania,
które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kandydatów do szkoły i jej pracowników.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie
może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu będą wpuszczani do szkoły po
uprzednim zmierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych oraz sal
ćwiczeniowych.
7. Kandydaci spoza szkoły pozostawiać będą oryginały wymaganych dokumentów przy
przygotowanym stanowisku w holu wejściowym.
8. Zdający kierowani będą do sal ćwiczeniowych najwcześniej na pół godziny przed
wyznaczoną godziną egzaminu. Kandydaci do OSM I st. mają skrócony czas na
rozgrywanie się (zgodnie z harmonogramem).
9. Na badanie predyspozycji do gry na wybranym instrumencie uczeń udaje się bezpośrednio
po wejściu do szkoły.
10. Egzaminy odbywać się będą równolegle w sali koncertowej i kameralnej. Dyżurujący
nauczyciel będzie prowadził zdających do właściwej sali ćwiczeniowej oraz do sali
egzaminacyjnej.
11. Egzamin na perkusję oraz badanie predyspozycji do gry na perkusji odbywać się będzie w
sali perkusyjnej. Podczas badania predyspozycji kandydat zobowiązany jest używać
rękawiczek oraz zakrywać usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem,
przyłbicą).
12. Kandydatki na specjalność rytmika, pomiędzy badaniem predyspozycji do improwizacji
fortepianowej a badaniem predyspozycji słuchowo-ruchowych, będą mogły przebrać się w
wygodny strój do ćwiczeń w wyznaczonych salach lekcyjnych.
13. Do sali koncertowej i kameralnej zdający wchodzi wejściem z kulis (bezpośrednio na
scenę), a wychodzi głównymi drzwiami.
14. Po zakończeniu egzaminu zdający bez zbędnej zwłoki opuszcza teren szkoły.

15. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
16. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
17. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej
niż jednego egzaminu w ciągu dnia (badania predyspozycji do gry na wybranym
instrumencie) będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między
egzaminami.
18. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia (badania predyspozycji do gry
na wybranym instrumencie), mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo
oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewniona jest
odpowiednia przestrzeń.
19. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia do sali egzaminacyjnej.
Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
◦ podchodzi do niego nauczyciel,
◦ kończy egzamin i wychodzi z sali
◦ wychodzi z sali do toalety
20. Wyniki egzaminów ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja
17 czerwca 202 r. po godzinie 15.00
21. Dodatkowy termin egzaminu dla kandydatów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie będą
mogli przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie przewidziany jest 27 czerwca br.

