
Procedura dotycząca części praktycznej egzaminów dyplomowych  
w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w 2020 roku 
(na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz decyzji odnośnie łagodzenia obostrzeń 
zapadłych z początkiem czerwca 2020 roku) 

 
 
Procedura dotyczy części praktycznej egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w sali koncertowej 
lub sali kameralnej. 
Część teoretyczna odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 
 
Oznaczenia w tekście procedury: 
[*] dodatkowa informacja na stronie internetowej szkoły lub w postaci komunikatu w szkole lub przed szkołą 
[!] konieczność ponownego poinformowania zdających po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej  
 
 
 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w przeprowadzaniu egzaminów 
1.1.  [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły, publiczność), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
1.2.  [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 
nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
1.3.  Podczas egzaminu, z zastrzeżeniem pkt.. 1.4., w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1)  zdający 
2)  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu 
3)  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 
obsługę szatni itp. 
4)  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

1.4. Na wniosek zdającego dopuszcza się przy egzaminie udział publiczności z zachowaniem 
następujących warunków: 

1) zdający na co najmniej 4 dni przed egzaminem składa do Dyrektora Szkoły drogą 
mailową na adres sekretariat@sm1krakow.pl wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na udział 
publiczności podczas egzaminu (poniżej przykładowa treść wniosku we wiadomości) 

2) wniosek powinien zawierać w szczególności: określenie sali w której ma odbyć się 
egzamin (sala koncertowa lub sala kameralna), dokładną liczbę zaproszonych osób z podziałem 
na: grupy osób mogących zajmować sąsiadujące miejsca (w przypadku osób razem 
zamieszkujących) i osoby zajmujące miejsca pojedyncze 

3) z uwagi na konieczność zachowania ograniczeń w ilości osób przebywających w sali 
egzaminacyjnej Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o dopuszczeniu wszystkich osób lub 
ograniczeniu ilości osób wskazanych we wniosku – o czym informuje zdającego najpóźniej w 
przeddzień egzaminu. 

Przykładowa treść wniosku: 
Dyrekcja Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie obecności podczas mojego egzaminu dyplomowego 
w sali k..........ej 14 osób, w tym: 
− 4 osób z najbliższej rodziny (mogących zajmować sąsiadujące miejsca) 
− 2 osób mogących zajmować sąsiadujące miejsca (znajomi) 
− 2 osób mogących zajmować sąsiadujące miejsca (znajomi) 
− 6 osób zajmujących pojedyncze miejsca 

Imię, nazwisko zdającego, specjalność 
−  

1.5. Osobą koordynującą wyznaczanie miejsc w bezpiecznych odległościach, z zachowaniem 
wskazań wynikających z wniosku zdającego jest nauczyciel przedmiotu głównego osoby zdającej 
egzamin. 
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1.6.  W dniach, w których przeprowadzany jest egzamin, ewentualne zajęcia prowadzone w Szkole 
dla innych uczniów rozpoczynają się i kończą w porach niekolidujących z porą trwania egzaminów. 
1.7.  [*] [!] Zdający ani publiczność nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 
Pracownicy Szkoły mogą zażądać pozostawienia takich rzeczy w szatni szkolnej. 
 

2.  Środki bezpieczeństwa osobistego 
2.1.  [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
2.2.  [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie 
całej szkoły, z wyjątkiem zdających i akompaniatorów – po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej. 
2.3.  [*] [!] Poza zdającymi i akompaniatorami wszystkie osoby obecne w sali egzaminacyjnej 
zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą 
– w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) 
2.4. Od powinności określonych w punktach 2.2. i 2.3. można odstąpić w przypadku odbywania się 
egzaminu bez udziału publiczności lub przy obecności w sali egzaminacyjnej nie więcej niż 20 osób 
– włącznie ze zdającymi i akompaniatorami, przy uwzględnieniu zajmowania miejsc przez 
poszczególne osoby w odpowiednich odległościach od siebie, co dotyczy także komisji 
egzaminacyjnej. 
UWAGA: Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa (np. z 
powodu alergii), powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły na jeden dzień przed egzaminem. 
Zgłoszenie takie powinno zawierać także inne istotne informacje, np. o powodowanym alergią 
kaszlu.  
 

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 
3.1.  Członkowie komisji egzaminacyjnych powinni zostać poinformowani przez przewodniczącego 
komisji o zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu. 
3.2.  O ile zaistnieje taka okoliczność, przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje członków 
komisji, że do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie – z informacją aby nie interpretować takich 
objawów jako objawów „niepokojących”. 
3.3.  [*] Celem unikania tworzenia się przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną (przed 
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu) grup osób – egzaminy dyplomowe odbywają się 
według ścisłego harmonogramu. 
 

4.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej w Szkole w 
związku z egzaminem dyplomowym 

4.1. Jeżeli zdający, członek komisji lub inna osoba przebywająca w Szkole przejawia niepokojące 
objawy choroby, przewodniczący lub członek komisji egzaminacyjnej informuje o tym Dyrektora 
Szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 
innych osób. 
4.2. W przypadku niepełnoletniego niezwłocznie powiadamia się jego rodziców/prawnych 
opiekunów o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 
także pogotowie ratunkowe. 
4.3. W przypadku zdających pełnoletnich informuje się właściwą powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie 
ratunkowe.  
 
 


