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INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

BADANIE PRZYDATNOŚCI – szkoła muzyczna I stopnia 

Warunki przeprowadzenia badania przydatności dla kandydatów do szkoły I stopnia: 

 badanie przeprowadzane jest w siedzibie szkoły przez komisję rekrutacyjną złożoną z nauczycieli 
szkoły, 

 badanie przeprowadzane jest indywidualnie dla każdego kandydata, w czasie ok. 15 minut, 
 badanie oceniane jest przez komisję rekrutacyjną w skali punktowej 0-25 pkt., warunkiem 

zakwalifikowania kandydata do przyjęcia do szkoły jest uzyskanie co najmniej 13 pkt, 
 zakres badania: 

o sprawdzenie predyspozycji słuchowych (realizacja zadań praktycznych: m.in. powtarzanie 
głosem krótkich melodii, powtarzanie usłyszanego rytmu, rozróżnianie dźwięków wysokich 
i niskich, rozróżnianie dźwięków pojedynczych od akordów), 

o sprawdzenie pamięci i wrażliwości muzycznej (zaśpiewanie piosenki), 
o realizacja prostych zadań sprawdzających koordynację ruchową, sprawność manualną, 

możliwości oddechowe, itp. (w zależności od specyfiki wybranego instrumentu). 
 
Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia zostaną ogłoszone 
7 czerwca 2021 r. poprzez opublikowanie na stronie www.muzyczna.glogow.pl. 
Lista osób przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona w terminie do 5 sierpnia 2021 r. poprzez 
opublikowanie na stronie www.muzyczna.glogow.pl. 
 

Procedury zapewniające bezpieczeństwo w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19: 

1. W badaniu przydatności może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 
W przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego udział w badaniu w wyznaczonym terminie, należy 
skontaktować się ze szkołą i ustalić nowy termin badania. 

2. W badaniu nie mogą uczestniczyć osoby objęte obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową, a także 
mające kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-
Cov-2 oraz osoby zamieszkujące z osobą objętą obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową. 

3. Dziecko może wejść do budynku szkoły z jednym rodzicem/opiekunem. Rodzic/opiekun powinien 
spełniać warunki określone w punktach 1 i 2.  

4. Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą udostępnionych 
środków lub dokładnie umyć ręce (w przypadku przeciwwskazań do stosowania środków na bazie 
alkoholu). 

5. Wejście do szkoły dziecka i rodzica/opiekuna jest możliwe maksymalnie na 10 minut przed ustalonym 
terminem badania przydatności. 

6. Osoby przebywające w budynku szkoły zobowiązane są do stosowania osłony usta i nos w postaci  
maseczki. Rodzic/opiekun przez cały czas pobytu w budynku szkoły zobowiązany jest do osłonięcia ust 
i nosa maseczką. Wchodząc do sali, w której odbywają się przesłuchania, dziecko może zdjąć maseczkę. 

7. W sali, w której przeprowadzane będzie badanie przydatności, dostępny będzie środek do dezynfekcji rąk. 
W sali zachowany będzie odstęp co najmniej 1,5 m pomiędzy przebywającymi w niej osobami. 
Pomieszczenie będzie wietrzone co najmniej raz na godzinę, a sprzęty podlegać będą bieżącej dezynfekcji 
po wyjściu każdego kandydata. 

8. Przebywając w budynku oraz na terenie szkoły należy stosować zalecane zasady dotyczące przestrzegania 
dystansu społecznego, dezynfekcji i higieny oraz stosować się do poleceń pracowników Szkoły. 
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dyrektor Szkoły 


