
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PODCZAS BADAŃ PRZYDATNOŚCI
KANDYDATÓW

DO KLASY PIERWSZEJ
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

w roku szkolnym 2020/2021

Postanowienia ogólne
1. Badania przydatności kandydatów do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego i klasy

pierwszej cyklu czteroletniego odbędą się dnia 24 czerwca 2020 r. od godz. 15

2. Na terenie szkoły może przebywać kandydat i jeden rodzic/prawny opiekun.

3. Udział w badaniach może wziąć wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów choro-
bowych.

4. Na teren szkoły nie może wchodzić kandydat, rodzic/prawny opiekun, przeby-
wający na kwarantannie.

5. Badania odbędą się zgodnie z harmonogramem, dostępnym w dniu badania w sied-
zibie szkoły i na stronie internetowej.

6. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

7. Osoby oczekujące na wejście do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły
zachowują min. 1,5 metrową separację między sobą.

Obowiązki rodzica/prawnego opiekuna
1. Kandydat i jego rodzic/opiekun przychodzą do szkoły na ustaloną godzinę bada-

nia przydatności.

1. Na terenie szkoły kandydata i jego rodzica/opiekuna obowiązuje zakrywanie ust i
nosa maseczką lub przyłbicą, z wyjątkiem sali, w której odbywa się badanie przy-
datności.

2. Rodzic /prawny opiekun potwierdza w sekretariacie tożsamość kandydata numer-
em PESEL.

3. Rodzic/prawny opiekun niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o przypadku
stwierdzenia zakażenia koronawirusem u siebie lub kandydata, który brał udział w
badaniach.

4.
5. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany dostarczyć do sekretariatu szkoły

wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszych Procedur postępo-
wania (załącznik do pobrania ze strony internetowej szkoły)



Procedury bezpieczeństwa
1. Przed wejściem do szkoły pracownik PSM I st. w Osieku n/Wisłą mierzy tempera-

turę wszystkim wchodzącym termometrem bezdotykowym.

2. Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i zachowywanie min. 1,5 m
separacji między osobami.

3. Kandydat przechodzi do klasy, w której odbywa się badanie, rodzic/prawny opie-
kun oczekuje na dziecko w holu szkoły.

4. Kandydat w czasie badania może zdjąć maseczkę.

5. Po badaniu kandydat i rodzic/prawny opiekun niezwłocznie opuszczają teren
szkoły, dezynfekując przed wyjściem ręce.

6. Każdorazowo po zakończeniu badania pracownicy obsługi dezynfekują powierzch-
nie dotykowe (uchwyty drzwi, klamki, poręcze schodowe, krzesła, klawiaturę in-
strumentu w sali badań, ławkę w holu szkoły, włączniki światła, toalety), a komisja
dokładnie wietrzy klasę.

7. Każdorazowe dokonanie dezynfekcji pracownicy obsługi poświadczają
własnoręcznym podpisem w sekretariacie szkoły.

mgr Mariola Majrowska
Dyrektor szkoły



Załącznik 1

do Procedur postępowania podczas badań przydatności

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a:...............................................................................................................
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

moje dziecko:......................................................................................................
( nazwisko i imię dziecka)

1) nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 i nie ma żadnych niepokojących objawów

chorobowych;

2) ja i członkowie najbliższej rodziny/otoczenia nie przebywają na kwarantannie;

3) zostałem/łam poinformowany i akceptuję procedury postępowania podczas badań

przydatności kandydatów do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Osieku

nad Wisłą

4) jestem świadomy/ma ryzyka zakażenia w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Osieku

nad Wisłą mojego dziecka i mnie COVID-19, mimo wprowadzonych w szkole procedur

postępowania i wdrożonych obostrzeń sanitarnych oraz ponoszę odpowiedzialność za decyzję

przyprowadzenia dziecka do szkoły;

5) zostałem/am poinformowany, że na terenie PSM I st. w Oieku n/Wisłą mogę przebywać

tylko w maseczce lub przyłbicy i poruszać się w zakreślonym obszarze szkoły;

6) wyrażam zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym przez pracownika

szkoły

7) rozumiem i akceptuję, że w przypadku stwierdzenia u mnie lub mojego dziecka temperatury

ciała powyżej 37o C, nie zostaniemy wpuszczeni na teren szkoły, a tym samym dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w badaniach

przydatności w wyznaczonym terminie;

8) jestem świadomy/ma, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji naraża na

niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem komisji rekrutacyjnej, pracowników szkoły oraz ich

rodzin;

9) zobowiązuję się, że w przypadku stwierdzenia zakażenia u mnie, mojego dziecka lub

najbliższej rodziny/otoczenia, niezwłocznie poinformuję o tym dyrektora szkoły.

Osiek nad Wisłą , dnia …....................................... …................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik 2

do Procedur postępowania podczas badań przydatności

Klauzula informacyjna RODO -przetwarzanie danych osobowych, w tym dotyczących

zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad
Wisłą

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: - bezpośrednio z Administratorem
kontakt@muzycznaosiek.pl 566786530 i z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
inspektor@cbi24.pl.

Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO, art. 9 ust. 2 lit. i
RODO oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. po. 374 z póz. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. poz. 491 z póz. zm.) w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspek-
tora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna

mailto:kontakt@muzycznaosiek.pl



