REKRUTACJA DO PSM I STOPNIA W SUWAŁKACH
REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYGOTOWANIA SIĘ
DO BADANIA PRZYDATNOŚCI

opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół, dotyczących organizowania
i przeprowadzania egzaminów

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE:
1.1.Na BADANIE PRZYDATNOŚCI może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat, jego
rodzic/opiekun prawny, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. W przeprowadzaniu BADANIA PRZYDATNOŚCI nie
mogą uczestniczyć również osoby, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie
/izolacji w warunkach domowych albo same są objęte kwarantanną /izolacją w warunkach
domowych.
1.2.Kandydat niepełnoletni może przyjść na BADANIE PRZYDATNOŚCI z jednym z rodziców
(opiekunów prawnych).
1.3.Kandydat przychodzi 5 minut przed wyznaczoną w harmonogramie godziną (nie
wcześniej). Harmonogram przeprowadzenia BADANIA PRZYDATNOŚCI

dostępny na

stronie internetowej szkoły.
1.4.Kandydaci do PSM I stopnia wchodzą do szkoły wejściem nr 3 (przy Sali koncertowej), od
ulicy Muzycznej.
1.5. Podczas BADANIA PRZYDATNOŚCI w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) Kandydaci z jednym z rodziców/opiekunów prawnych,
2) członkowie Komisji Rekrutacyjnej,
3) pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję.
1.6. Podczas BADANIA PRZYDATNOŚCI w Sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:
1) Kandydat bez rodziców (w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszczalna jest
jednak jego obecność, np. niezbędna jest pomoc przy poruszaniu się),
2) członkowie Komisji Rekrutacyjnej,

1.7. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
1.8.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Należy przynieść własną butelkę z wodą.

1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
2.1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka).
2.2. Dopuszcza się brak maseczki w przypadkach osób, które ze względów zdrowotnych nie
mogą zakrywać ust i nosa. Obowiązuje wówczas zachowanie odstępu (co najmniej 1,5m).
2.3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej

uczestniczące w przeprowadzaniu BADANIA

PRZYDATNOŚCI powinny mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, na czas kiedy
obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego
odstępu.
2.4.Kandydaci zdejmują maseczki na czas BADANIA PRZYDATNOŚCI.
2.5.Kandydaci bezwzględnie podporządkowują się do poleceń Przewodniczącego Komisji
dotyczących bezpieczeństwa osobistego, zgodnie z wytycznymi GIZ, MZ i MEN.

