PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA BADANIA PRZYDATNOŚCI
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W SYCOWIE
NA CZAS ZWIĘKSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
( Dz. U z 2020r. poz. 493),
6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 567),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.
878),
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (RODO)
9. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół z dnia 4 maja 2020r.
Cel procedury: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania w szkole
w trakcie badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Sycowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Zakres procedury: Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu kandydatów
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sycowie w szkole i sposobów monitorowania
oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:
1. Dyrekcja.
2. Nauczyciele.
3. Rodzice/opiekunowie kandydatów do szkoły oraz kandydaci.
4. Pracownicy administracji i obsługi
1. Kandydat do PSM I st. w Sycowie jego rodzic/opiekun prawny
oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.
1.1. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat,
rodzic/opiekun kandydata, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzanym badaniu
przydatności nie może na nie przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
1.3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wejść z dzieckiem na teren szkoły wyłącznie
z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem.
1.4. Podczas badania przydatności w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) kandydat do szkoły muzycznej wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie badania przydatności kandydata,
tj. członkowie komisji rekrutacyjnej.
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję
itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania badania
przydatności (por. pkt 1.5.)
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzane badanie przydatności,
w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla uczniów lub należy rozpocząć
prowadzenie zajęć po zakończeniu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.
1.6. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
2. Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali w której przeprowadzane jest badanie
przydatności, kandydaci wraz z rodzicem zachowują odpowiedni dystans społeczny
od kolejnego rodzica z dzieckiem, bądź w odniesieniu do pracowników szkoły - 2 m,
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności oraz mają
zakryte usta i nos.

2.2. 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.
2.3. W oczekiwaniu na badanie kandydat i jego opiekun jest zobowiązany wykonywać
polecenia pracownika szkoły.
2.4. Podczas oczekiwania na badanie przydatności może przebywać maksymalnie dwóch
kandydatów .
2.5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz jej członkowie, obserwatorzy i inne osoby
uczestniczące w przeprowadzanym badaniu przydatności, podczas poruszania się po sali
egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują
przebieg badania przydatności, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego
odstępu.
2.6. Kandydaci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
mogą nosić przyłbicę. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany
pomiędzy kandydatem a członkami komisji rekrutacyjnej, wynosi 2 m.
2.7. Członkowie komisji rekrutacyjnej oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
badania przydatności, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która
nie utrudnia oddychania.
2.8. Możliwość zdjęcia maseczki lub przyłbicy przez kandydata dopuszcza się tylko i wyłącznie
na polecenie komisji rekrutacyjnej.
3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
3.1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły oraz na salę, w której przeprowadzane
jest badanie przydatności są zobligowane do dezynfekowania rąk przy użyciu płynu
dezynfekującego do rąk umieszczonego przy wejściu do szkoły oraz w sali przesłuchań.
3.2. Wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły mierzona jest temperatura przy wejściu
do szkoły. Osoba, u której stwierdzono temperaturę 370 C i powyżej nie zostanie
wpuszczona do budynku szkoły.
3.3. Miejsca dla członków komisji rekrutacyjnej powinny zostać przygotowane z zachowaniem
co najmniej 1,5-metrowego odstępu od kandydatów do szkoły oraz od pozostałych
członków komisji. Członkowie komisji rekrutacyjnej powinni do niezbędnego minimum
ograniczyć poruszanie się po sali, w której przeprowadzane są przesłuchania.
3.4. Pomieszczenia, w których jest przeprowadzane badanie przydatności należy wietrzyć
przed wpuszczeniem do nich każdego kandydata.
3.5. Po ukończonym badaniu kandydat wraz z opiekunem zobowiązany jest do opuszczenia
budynku PSM I st im. I.J. Paderewskiego w Sycowie.
3.6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie plakatu z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcji do dezynfekcji rąk.
3.7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu badania przydatności
4.1. W celu uniknięcia tworzenia się grup oczekujących na badanie przydatności przed szkołą
oraz przed salą, w której przeprowadzane jest przesłuchanie oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
1) przekazać przystępującym do badania przydatności z wyprzedzeniem
(np. 2- , 3 dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole
na badanie
przydatności
mogą
to
być
np.
różne
godziny
dla poszczególnych kandydatów w np. 15-, 20-minutowych odstępach); kandydaci,
którzy spóźnią się na wyznaczoną godzinę zostają przesłuchani jako ostatni;
2) wpuszczać kandydatów wraz rodzicem/opiekunem prawnym na teren szkoły różnymi
wejściami,
O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować rodziców/prawnych opiekunów
kandydatów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 roku.
5.2. Procedura obowiązują do odwołania.
5.3. Uzupełnienie Procedury bezpieczeństwa dotyczącej przeprowadzenia badania
przydatności do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia Im. I.J. Paderewskiego w Sycowie
na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 stanowi
Procedura bezpieczeństwa na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach
pandemii COVID-19 w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia Im. I.J. Paderewskiego
w Sycowie.

