TERMIN I ZASADY BEZPIECZNEGO BADANIA PRZYDATNOŚCI
W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIOM
1. Badanie Przydatności kandydatów ubiegających się do Szkoły Muzycznej I stopnia
w Głogowie Małopolskim odbędzie się w dniu 21.05.2021r.
2. Lista z kolejnością kandydatów na badania przydatności zostanie umieszczona w dniu 18.05.2021 r.
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
3. Każdy kandydat wraz z jednym opiekunem wchodzi do budynku szkoły na 5 minut przed
wyznaczoną godziną badania przydatności, w celu uniknięcia zbyt dużej ilości osób na terenie szkoły.
4. Na badanie przydatności przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej
COVID-19.
5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda
osoba wchodząca do szkoły.
6. W szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych – nie obowiązuje on
kandydatów w sali podczas badania przydatności.
7. Badanie przydatności będzie odbywać się w jednej wyznaczonej sali, w której zapewniona zostanie
bezpieczna, zalecana odległość między osobami w niej przebywającymi. (4 członków komisji oraz 2
kandydatów)
8. Informacje dotyczące przebiegu badania przydatności dostępne są na stronie internetowej szkoły w
zakładce Nabór – Dokumenty i wymagania
9. Komisja rekrutacyjna będzie oceniać kandydata w skali 1 – 25 punktów.
10. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły muszą uzyskać minimum 18 punktów.
11. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc na poszczególne instrumenty.
12. Po przeprowadzonym badaniu przydatności komisja rekrutacyjna w ciągu 7 dni sporządza
protokół o zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13. Lista przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostanie ogłoszona nie później niż do dnia 05.08.2021 r.
14. Po otrzymaniu protokołu Dyrektor Szkoły zgodnie z § 11b ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 marca
2020 r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki
postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
oraz przyjętych i nieprzyjętych (art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe), podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej szkoły.

