INSTRUKCJA BADANIA UZDOLNIEŃ KANDYDATA DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ
W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa (Covid-19)
wprowadza się szczegółową instrukcję postępowania w dniach rekrutacji i związanym z nią
badaniem uzdolnień kandydatów do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Teodora
Leszetyckiego w Łańcucie.
Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby uczestniczące w w/w procesie.
Szczegóły instrukcji:
1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są wejść na teren szkoły w maseczkach, przy czym
podczas testu mogą zdjąć maseczkę.
2. Badanie uzdolnień przeprowadza się o ustalonych wcześniej godzinach, o których
kandydaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie.
3. Każdy z kandydatów powinien przybyć do budynku szkoły 15 minut wcześniej przed
wyznaczoną godziną – sam lub z jednym rodzicem (opiekunem), szczególnie w
przypadku dzieci młodszych. Rodzice (Opiekunowie), także zobowiązani są do
noszenia maseczek na terenie szkoły. Po wejściu do budynku wszystkie osoby powinny
zdezynfekować ręce odpowiednim płynem, dostępnym w pomieszczeniach szkoły.
W szkole kandydat pozostaje w wyznaczonym miejscu, gdzie oczekuje na wezwanie
komisji.
4. Przed rozpoczęciem przesłuchania Rodzic wypełnia krótką ankietę o stanie zdrowia
dziecka.
5. Badanie uzdolnień do kształcenia w szkole muzycznej trwa około 5 – 7 minut.
6. Badanie uzdolnień polegać będzie na:
a. Zaśpiewaniu piosenki
www.psmlancut.pl)

„Wlazł kotek na płotek” (link dostępny na stronie

b. Powtórzeniu (wyklaskaniu) usłyszanego rytmu,
c. Intonowaniu podawanych dźwięków,
d. Krótkiej rozmowie.
7. Po zakończeniu badania kandydat zostanie odprowadzony do wyjścia.
8. Lista osób zakwalifikowanych do kształcenie w szkole muzycznej, ukaże się 7 dni od
terminu zakończenia rekrutacji tj. 30 czerwca 2020 r.
9. Wszyscy zakwalifikowani (z wyżej wymienionej listy), najpóźniej do dnia 8 lipca 2020 r.
powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w
szkole muzycznej. Jest ono niezbędnym dokumentem, decydującym o przyjęciu
kandydata do nauki w szkole.

10. Lista osób przyjętych do szkoły zostanie udostępniona na tablicy w szkole 14 lipca
2020 r. Informacje o przyjęciu dostępne będą także telefonicznie pod numerem : 17
225 31 92.
W przypadku niezastosowania się do podanych w instrukcji zasad bezpieczeństwa szkoła
zobowiązana jest do powiadomienia odpowiednich organów.

