
 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania oraz przeprowadzania przesłuchań/ egzaminów 

 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiona na Radzie Pedagogicznej w dniu 

25 maja 2020 r. 

 

Zatwierdziła Ewa Trojan 



 

CEL PROCEDURY 
 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa kandydatów do szkoły, opiekunów, nauczycieli oraz 
pracowników obsługi. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia kandydatów do szkoły, nauczycieli oraz pracowników 
obsługi. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym,  
w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 
epidemii. 

5. Określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem. 

  

Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania kandydatów w szkole  
 

1. Osoby wchodzące na teren szkoły będą podlegały pomiarowi temperatury  

z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. 

2. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat, rodzic/opiekun prawny, 

nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

3. Kandydat , rodzic/opiekun prawny, nauczyciel oraz każda inna osoba trzecia, nie może przyjść 

do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem  

kandydatów do PSM I st,( tylko jedna osoba dorosła z jednym dzieckiem) oraz  sytuacji, 

kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

5. U osób, których wynik pomiaru temperatury będzie powyżej 380C należy stosować procedury 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem, zawarte w niniejszym 

dokumencie (patrz pkt. VI). 

6. Od momentu wejścia do szkoły należy przestrzegać 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami oraz mieć zakryte usta i nos. 

7. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym niepotrzebnych 

książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

8. W czasie przebywania na przesłuchaniach/egzaminach należy korzystać wyłącznie  

z własnych przyborów piśmienniczych. 

9. W salach w których przeprowadzane będą przesłuchania w przypadku PSM I st. 

 im. Krzysztofa Pendereckiego oraz egzaminów do PSM II st. należy zapewnić  

4 m2 powierzchni na osobę i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami. 

10. Przy wejściu - w holu szkoły należy bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie 

osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z niego. Osoby mające przeciwwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji powinny natychmiast umyć ręce wodą  

z mydłem. 

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub 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.  

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia do sali egzaminacyjnej.  

13. Zarówno kandydaci, jak i członkowie komisji rekrutacyjnej mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 

14. Kandydaci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu 

 w odrębnej sali egzaminacyjnej.  

15. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust  

i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły w momencie przesyłania 

kwestionariusza osobowego kandydata 

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły: 

• przekaże zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, 

o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem przesłuchania/ egzaminu  

• zobowiązuje zdających, aby wrażeniami po przesłuchaniu lub egzaminie dzielili się 

między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE KONSULTACJI 

1. Pracownicy szkoły mają obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej, w tym 
rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic. 

2. Sale przeznaczone do przesłuchań/egzaminów, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne 
podlegają szczególnemu zapewnieniu utrzymania czystości i dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy, krzeseł i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

3. Każdorazowo po przeprowadzonych przesłuchaniach/ egzaminach należy przeprowadzić 
dezynfekcję pomieszczenia z szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych. 
Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku, odnotowuje czynność porządkową 
 w harmonogramie utrzymania czystości danego obszaru. 

4. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa  
i ust. 

5. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
6. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, 

 w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
7. Osoby chore lub osoby przebywające z domownikiem będącym na kwarantannie lub  

w izolacji nie powinny przychodzić na przesłuchanie/egzamin. Należy wówczas pozostać  
w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

8. Kandydat umówiony na przesłuchanie/ egzamin, który nie może przyjść, ma obowiązek 
zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

9. Sala w której organizowane są przesłuchania/egzaminy musi być wietrzona co najmniej raz 
na godzinę.  
Pozostałe procedury znajdują się w dokumencie  
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  
I ZWALCZANIEM COVID-19 



 

 


