Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021
Dyrektora PSM I i II st. im. F. Chopina
w Sochaczewie
z dnia 07.05.2021 r.

Zasady przebywania w szkole w dniu egzaminu wstępnego
oraz badania predyspozycji do kształcenia
w PSM I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie
w roku szkolnym 2020/2021
1. Na egzamin wstępny, badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat,
opiekun, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Kandydat, opiekun, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
rekrutacji nie może przyjść na egzamin wstępny lub badanie przydatności, jeżeli przebywa w
domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Kandydat i opiekun nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, czy
maskotek.
4. Kandydat i opiekun przychodzą do szkoły 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
egzaminu wstępnego lub badania przydatności i opuszczają szkołę zaraz po jego zakończeniu.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, kandydat i opiekun 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).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po
zajęciu miejsc przez zdających (w § 25 ust. 3 pkt 18 lit. a i b rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. z 2021, poz. 512),
7. Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
8. Członkowie komisji oraz rodzice zdających są zobowiązani zakrywać usta i nos w czasie
rozmowy (udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania).
9. Członkowie komisji mogą, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu lub badania
przydatności.
10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego
zakończeniu.

