
Egzamin kandydatek do OSM II st. i SM II st. – specjalność RYTMIKA 

(rytmika i improwizacja fortepianowa) 

PROCEDURY DLA ZDAJĄCYCH 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. W drodze do i ze szkoły należy zachowywać dystans społeczny. 

4.  Tuż po przyjściu do szkoły i przed rozpoczęciem egzaminu  należy umyć ręce wodą z mydłem lub 

zdezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) dostępnym przy wejściu do szkoły  

5. Egzamin odbywa się w  salach  210 i 211. 

6. Egzamin zaplanowany jest na 19 czerwca 2020 r. na godz. 14.30: 

 s. 210 improwizacja fortepianowa 

 s. 211 rytmika  

3. Uczennice wchodzą pojedynczo co 10 minut do każdej z sal.  

4. Uczennica zaczyna egzaminem z rytmiki (s. 211), następnie przechodzi na egzamin z improwizacji (s. 210).  

5. Godziny badania predyspozycji zostały przewidziane tak, aby po kolejnych trzech osobach nastąpiło 

wietrzenie sali. W trakcie badania w salach będzie stały dostęp świeżego powietrza (otwarte okna). 

Zapewniona jest również stała dezynfekcja klamek. 

6. Na terenie szkoły  należy zakrywać usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – 

w szczególności w przypadku uczniów, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką). Zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje w sali egzaminacyjnej. 

7. Na egzamin należy zgłosić się z 5 minutowym wyprzedzeniem i zająć miejsce przed salą egzaminacyjną – 

foyer sali koncertowej. 

8. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowuje odpowiedni odstęp od innych osób  

(co najmniej 2 metry) oraz ma zakryte usta i nos.  

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

10. Należy zachowywać bezpieczną odległość od osób przebywających w sali egzaminacyjnej  

(co najmniej  2 metry). 

11. Kandydatka zobowiązana jest zabrać na egzamin własny zestaw niezbędnych mu rzeczy.  

12. Nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Rzeczy osobiste (np. plecak, okrycie wierzchnie, 

telefon, torba itp.) należy pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.  

13. Przebywając na terenie szkoły bezwzględnie stosować zasady higieny. Należy:  

 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, 

 zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na 

terenie szkoły. 


