
Procedury związane z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej  

w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do oddziału 

szachowego klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci 

(istnieje możliwość zapisania się telefonicznego i rezerwacji wolnych terminów- tel. 468332067). Zmiana 

kandydatów przystępujących do rozmowy - co 15 minut ( pierwszeństwo do udziału w rozmowie  

w poszczególnych godzinach mają kandydaci, dla których zarezerwowano termin; kandydaci, którzy  

nie zarezerwowali godziny, będą mogli przystąpić w pierwszym wolnym terminie zgodnie  z kolejnością 

zgłaszania się; oczekują przed budynkiem szkoły) 

Istnieje możliwość zapisania się telefonicznego i rezerwacji wolnych terminów w dzień 

roboczy poprzedzający rozmowę- tel. 468332067. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły na rozmowę kwalifikacyjną mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły,  

z zachowaniem zasady przebywania w szkole – 1 rodzic z dzieckiem, które bierze aktualnie udział  

w rozmowie kwalifikacyjnej, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W rozmowie kwalifikacyjnej może wziąć udział wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Osoby dorosłe przed wejściem do budynku obligatoryjnie korzystają z płynu dezynfekującego do rąk. 

 

Opracowano na podstawie:  

1. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz.367 i 415)Na podstawie art. 

46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) 

2. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2020 r. 

 


