
 

                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 

 

Słupsk, dnia………………… 

………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica 

Dyrektor 

                                                                                                             Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

                                                                                           w Słupsku 

                                                                                                                       
 

WNIOSEK DLA RODZICA UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

O UDOSTĘPNIENIE SAL DYDAKTYCZNYCH I INSTRUMENTARIUM                                                       

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w SŁUPSKU 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

 

 Składam wniosek o udostępnienie sali dydaktycznej i instrumentarium mojej córce*/mojemu synowi*               

w celu ćwiczenia utworów przygotowywanych na egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia  

 

 
                     ………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

                             

 

w dniu ……………………………………….  w godzinach  ……………………………………………   . 
 

 

Oświadczam, że zarówno moje dziecko  jak i wszyscy domownicy są zdrowi.  

                                                                                                                             ..…………………………….. 
                      podpis rodzica 

 

Oświadczam, że żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji.  

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                   podpis rodzica 

 

Oświadczam, że nie mieliśmy i nasze dziecko nie miało kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 ani z osobami 

pozostającymi na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

           ………………..……………… 

podpis rodzica 

 

Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego, a w razie niepokojących objawów 

bezzwłocznego zabrania dziecka ze szkoły.  

..……………………………          
              podpis rodzica 

Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem w szkole mnie i mojego 

dziecka                         w czasie trwania epidemii koronawirusa oraz, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa będą stosowane w szkole środki dezynfekujące i odkażające, które mogą wywołać odczyn 

alergiczny. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie moje i mojego dziecka.  

 

 

             ………………..……………… 

  podpisy rodzica 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                              Załącznik nr 2 

 

Słupsk, dnia………………… 

………………………………………….. 
imię i nazwisko pełnoletniego ucznia 

Dyrektor 

                                                                                                             Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

                                                                                           w Słupsku 

                                                                                                                       
 

WNIOSEK DLA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 

O UDOSTĘPNIENIE SAL DYDAKTYCZNYCH I INSTRUMENTARIUM                                                       

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w SŁUPSKU 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

 

Składam wniosek o udostępnienie sali dydaktycznej i instrumentarium w celu przeprowadzenia zajęć 

dydaktycznych w sposób bezpośredni z nauczycielem lub prób i ćwiczeń związanych                                 

z przygotowaniem do recitalu dyplomowego, 

w dniu ……………………………………….  w godzinach  ……………………………………………   . 
 

 

Oświadczam, że zarówno JA jak i wszyscy domownicy są zdrowi.  

                                                                                                                             ..…………………………….. 
                  podpis pełnoletniego ucznia 

 

Oświadczam, że ani JA, ani żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji.  

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                podpis pełnoletniego ucznia  

 

Oświadczam, że nie miałam kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 ani z osobami pozostającymi na 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                podpis pełnoletniego ucznia  

 

Oświadczam, że jestem świadoma ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem w szkole w czasie trwania 

epidemii koronawirusa oraz, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa będą stosowane środki 

dezynfekujące i odkażające, które mogą wywołać u mnie odczyn alergiczny. Biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność za moje zdrowie.  

 

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                podpis pełnoletniego ucznia 

 


