
           Koszalin, …………………………… 

 

Oświadczenie dyplomanta  

 

 Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………................... oświadczam, że  zapoznałem/-am się  

z poniższymi zasadami, zaleceniami i restrykcjami, ustalonymi w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia dla funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, i zobowiązuję się do ich przestrzegania podczas 

zajęć dydaktycznych, w zakresie przedmiotu objętego egzaminem dyplomowym w części praktycznej  

1. W drodze do i ze szkoły korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny. 

2. Przed rozpoczęciem konsultacji z nauczycielem/akompaniatorem, tuż po przyjściu do szkoły, obowiązkowo poddać się 
pomiarowi temperatury, umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Posiadać osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.  

4. Zakrywać usta i nos obowiązkowo na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem Sali dydaktycznej, gdy stanowi to przeszkodę  
w grze na instrumencie czy realizację zadań z przedmiotu głównego w przypadku wokalistów i rytmiczek.    

5. Zabierać do szkoły własny zestaw niezbędnych przyborów.  

6. Nie wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.  

7. Posiadać własną wodę pitną. 

8. Zachowywać bezpieczną odległość od osób przebywających w sali dydaktycznej (rekomendowane  2 metry). 

9. Przebywając na terenie szkoły bezwzględnie stosować zasady higieny:  

 często myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone 
dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

 nie podawać ręki na powitanie, 

 podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do kosza i umyć ręce, 

 starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

 dołożyć wszelkich starań, aby miejsce zajęć było czyste i higieniczne,  

 unikać skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach 
wspólnych na terenie Szkoły, 

 jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. 

10. Zgłaszać odpowiednio wcześniej fakt, kiedy nie będę mógł przyjść na umówione zajęcia.  

11. Nie umawiać się na zajęcia, jeżeli jestem chory lub w moim domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.  

 
 

 
 

 
 

Zapoznałem/-am się i zobowiązuję się przestrzegać   
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(data, podpis)  

 


