
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych, którzy będą przystępować  

w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu dyplomowego, w zakresie przedmiotów objętych 

egzaminem dyplomowym w części praktycznej - procedury 

 

Warunkiem wyrażenia zgody na zajęcia dydaktyczne z nauczycielem instrumentu/przedmiotu 

głównego jest postępowanie według poniższych zasad: 

1. Ze strony http://zpsm.pl/ należy pobrać „Oświadczenie dyplomanta” dotyczące wytycznych 
dla funkcjonowania w trakcie epidemii COVID -19” znajdujące się w zakładce „DYPLOMY” . 

2. Podpisane oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły przed pierwszymi 
zajęciami.  

3. W porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego/przedmiotu głównego oraz 
akompaniatorem należy ustalić termin zaplanowanych zajęć.    

4. Po ustaleniu terminu, należy zadzwonić pod numer telefonu: (94) 347 80 20 i zarezerwować 
określony dzień i godzinę zajęć do dn. 22.05.2020 r. (dotyczy zajęć w terminach 25.05.20 – 
29.05.20 r.) oraz do dn. 29.05.2020 r. (dotyczy zajęć w terminach 1-5.06 2020 r.) 

5. Ustalony harmonogram zostanie umieszczony na stronie Szkoły, zakładka „DYPLOMY”: 

 terminy zajęć:  25.05.20 r. – 05.06.20 r. 

 godziny zajęć: od 8.00 – 16.45 (ostania godzina konsultacji 16.00 – 16.45)  

 sala, w której odbywać się będą zajęcia: sala koncertowa 

 czas trwania zajęć:  45 min. zaczynając od pełnej godziny  
(np. 9.00 – 9.45 zajęcia, 9.45 – 10.00 dezynfekcja i wietrzenie sali) 

 każdemu dyplomantowi przysługują dwie lekcje w tygodniu 

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

7. Przed rozpoczęciem zajęć 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%). 

8. Posiadać osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.  

9. Zakrywać usta i nos obowiązkowo na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych, gdy 
stanowi to przeszkodę w grze na instrumencie czy realizację zadań z przedmiotu głównego 
w przypadku wokalistów i rytmiczek.    

10. Zabierać do szkoły własny zestaw niezbędnych przyborów. W szkole nie będzie można ich 
pożyczyć od innych osób.   

11. Nie należy wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy.  

12. Należy posiadać własną wodę pitną.  

13. Zachowywać bezpieczną odległość od osób przebywających w sali ćwiczeniowej  
(rekomendowane  2 metry). 

14. 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%), 

http://zpsm.pl/


 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,  

15. Zgłaszać odpowiednio wcześniej fakt, kiedy nie będziesz mógł przyjść na umówione zajęcia 
– Szkoła będzie mogła zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

16. Nie umawiać się na zajęcia, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Należ wówczas pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza.    

 


